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De 
komplete 
afgang 
Voor de wijze waarop Martens-IV is geëindigd, be
staat er maar één uitdrukldngi de komplete afgang. 
Nauwelijks een week na liet regeringskonklaaf werd 
hij door de feiten verplicht, een noodplan voor te leg
gen aan een extra-kabineisraad die eindigde op de 
breuk. Martens werd op heterdaad betrapt: zijn 
wanhoopsondememing bevestigt, dat hij de week 
voordien knoeiwerk had geleverd. 
Het vertrouwen dat hij lange tijd bij velen had 
genoten, was reeds geruime tijd geslonken en werd 
hem nu van alle kanten ontzegd: de logische ontkno
ping na een bespottelijk wanbeleid. De Europese top 
te Maastricht deed geen moeite om zijn wrevel over 
de knoeiboel te verbergen. Helmut Schmidt sprak er 
een vernietigend oordeel uit zowel over de plannen 
van Martens als over het staalbeleid van zijn Belgi
sche geestesgenoot Willy Claes. Deze internationale 
veroordeling, begeleid door het krachteloos gekakel 
van ministers en partijvoorzitters in de Belgische 
kippenren, deed de koorts op de wisselmarkten 
stijgen. Het zal nog wel even een open vraag blijven 
of onze munt tevens niet bewust naar de rand van de 
vernieling werd gedreven door degenen, die in en 
rond de regeringspartijen de jongste dagen slag 
leverden. 

Het ontstellend gebrek aan richting en aan konstan
te lijn in het beleid heeft, vooral tijdens de jongste 
twaalf maanden de Belgische puinhoop kompleet 
gemaakt. Martens en zijn partij delen deze verplette
rende verantwoordelijkheid met de socialisten en de 
liberalen. Het kortstondig PW-PLP-avontuur vorig 
jaar, met zijn vergiftigde fiskale geschenken, heeft 
de financiële put met twintig miljard vergroot. Daar
naast werd het land opgezadeld met een staatsher
vorming, die ons politiek en sociaal-ekonomisch 
vastkluisterde in de Belgische chaos. ledere kans op 
een harde maar eerlijke Vlaamse politiek werd 
daardoor onmogelijk gemaakt. Vlaanderen, met vol
doende macht en mensen en middelen om de krisis 
de baas te kunnen indien het zichzelf mag zijn, werd 
veroordeeld om zijn substantie te laten opvreten. 
Na de staatshervorming en de liberale afgang werd 
een matigingswet door het parlement gedrukt, die 
even later ontkracht werd door het interprofessio
neel akkoord. Enkele weken nadien werd ook dit ak
koord terug op de helling gezet. Nauwelijks zeven da
gen na de jacht op de 33 spookmiljarden volgde verle
den zondag het zoveelste „definitieve plan" en het 
einde. 
Temidden van de puinhoop gaat het onterend spekta
kel verder: de wederzijdse beschuldigingen, de 
vlucht voor de verantwoordelijkheid, het lage spel 
van elektorale berekening. 
Verkiezingen? Wij hoeven ze in geen geval te vrezen. 
Maar de gepeperde rekening voor nieuw tijdverlies 
zal aan heel het land geprezenteerd worden. De 
heren die de gortige soep gekookt hebben, moeten ze 
maar uitlepelen... 

tvo 

Foto van de week 

Meer dan duizend — hoofdzakelijk jonge — mensen stapten verleden vrijdag mee m de fakkeloptocht te 
Gent, ingericht door het Krisiskomitee Vlaanderen '81. Onder de aanwezigen, naast afgevaardigden uit 
Sidmar en andere bedrijven van het Gentse, ook heel wat VU-parlementsleden en provinciale en 
gemeentelijke mandatarissen. Deze eerste verwittigingsbetoging is, zowel inzake opkomst als vastbera

denheid en jeugdige geestdrift, een volledig sukses geweest (Lees ook biz. 6.) 

De laatste loodjes 
Het noodplan dat Martens vorige zondag aan de extra-kabinetsraad 
voorlegde en dat leidde tot de kortsluiting, droeg alle kenmerken van 
's mans gebruikelijke improvizatie en slordigheid 
De opschorting van alle indexeringen dit jaar tot er vanaf begin 
volgend jaar een nieuwe indexregeling zou zijn, was in de algemene 
kontekst van het noodplan een niet-bespreekbare kaart, zoals de 
afwijzing ervan vanuit Martens' eigen achterban heeft bevestigd. 

De loonsvermindering met 101 h 
in de ondernemingen die genieten 
van staatssteun, was ronduit een 
asociaal voorstel Een loonsverla
ging zou inderdaad toepasbaar 
moeten zijn in de allereerste plaats 
in bedrijven waar de lonen zeer 
hoog en de produktiviteit laag lig
gen Het schoolvoorbeeld van der
gelijke bedrijven vindt men in de 
Waalse siderurgie Een loonsverla
ging zou echter onaanvaardbaar 
zijn in de — hoofdzakelijk Vlaam
se — textielnijverheid de lonen 
liggen er reeds vanzelf beduidend 
lager De textielbedrijven zouden 
meer baat hebben bij verlichting 
van de belastingdruk dan bij verla
gen van het loonpeil 
Daarenboven is een loonpolitiek 
zonder een zeer stnkte prijzenpo
litiek niet ernstig te noemen 

Eens te meer heeft Martens op 
geen enkele wijze aangeduid, wat 
er zou gebeuren met de op
brengst van de matiging ledere 
maatregel in dit land zal een pleis
ter op een houten been zijn, zo
lang men geen dam werpt tegen 

de stroom van meer dan 200 
miljard die naar de — hoofdzake
lijk Waalse — zieke en onleefbare 
bednjven vloeit 

Het noodplan van Martens paste 
overigens wonderwel in een rui
mer scenario eerste de index ont
koppelen en dan — ondanks alle 
beloften en verbale krachtinspan
ningen — overgaan tot de deva
luatie van de frank 
Paste ook de koortsachtige 
sprong van de spekulatie tegen de 
Belgische munt einde vonge week 
in dit scenano' 

PROF. DEBACKERE: 

Biefstukpolitici, 
hormonen en smeergeld... 

Lees bIz. 28 



m Brieven 

Bekaert 
In het verslag van het vraag
gesprek dat ik met uw mede
werker mocht hebben („WIJ" 
van 26 maart jl.) is evenwel 
een spijtige vergissing geslo
pen daar waar het de firma 
Bekaert betreft. Volgens het 
artikel zou ik hebben ver
klaard dat: „Bekaert met onze 
centen een konkurrent in 
Wallonië opkoopt". Dit heb ik 
zeker niet gezegd, In de eer
ste plaats omdat ik niets van 
een dergelijke aankoop af 
weet en anderzijds omdat de 
verklaring die ik aflegde inte
gendeel eerder andersom 
luidde. 

Om mijn juiste gedachten-
gang terug te geven verwijs 
ik naar de toespraak die ik 
hield na de betoging vrijdag 

jongstleden, waarin Ik o.a. zei: 
„Denken wij maar aan het 
bednjf Bekaert dat steeds 
meer konkurrentie onder
vindt van geïntegreerde staal
bedrijven die met overheids
subsidies nieuwe draadtrek-
kerijen oprichten en met ge
subsidieerde prijzen Bekaert 
van de markt verdringen." 

Ik begrijp zeer goed dat ge
durende dat gesprek, waarin 
veel zaken werden bespro
ken, een dergelijk misver
stand kan ontstaan. Maar u 
zult ook begrijpen dat het 
zowel voor de firma Bekaert 
als voor mij aangewezen is 
dat een rechtzetting in uw 
weekblad verschijnt. 

Lieven B o c k a e r t 
Voorzitter krisiskomitee 

Vlaanderen '81 

PLUIM 

Vooraf een pluim voor de jongste 
tema's van de laatste bladzijde van Wij 
„Mensen van bij ons". 
De stukjes over de Wereldwinkels, El 
Salvador en het vraaggesprek met L 
Huyse getuigen van een grote open
heid en een interesse voor problemen 
die in de maatschappelijke aktualiteit 
staan. 
Over het gesprek met prof. L Huyse 
toch wel een paar bedenkingen, zon
der evenwel reeds het DNM-dossier 
over de VU te hebben gelezen. 
Het verwondert me dat L Huyse zon
der blikken of blozen beweert dat de 
VU eens — verleden bjd? — de 
katalysator was van de politieke ver
nieuwing in ons land en een aantrek
kingspool voor progressief denken
den. 
Jammer dat toen zoveel van die jon
gens en meisjes de VU minachtend 
versleten voor een steriele taaipartij en 
zich nadien lekker nestelden bij de 
vleespotten die de traditionele partijen 
zo gretig weten aan te bieden. 
Terloops, deze houding heeft veel gelij
kenis met sommige milieufreaks van
daag die als de pest zijn voor VU-initia-
tieven en samenwerking op dit gebied. 
Met nog groter verbazing heb ik de 
bekentenis geinkasseerd dat in de 
redaktie van DNM nauwelijks iemand 
vertrouwd is, met het VU-ideeëngoed. 
Dat klinkt erg ontgoochelend voor een 
tijdschrift dat politieke vernieuwing na
streeft en is trouwens volledig in strijd 
met de erg gevleide uitspraak van de 
professor over de jammeriijk teloor 
gegane positie die de VU tien jaar 
geleden bezat inzake politieke vemleu-
wing. 
Of is die vemieuwing alleen bedoeld in 
funktie van één, hoogstens anderhalve 
traditionele partij? 
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Dit neemt evenwel niet weg dat de ket
terjacht op vooruitstrevenden in de 
VU door VU-mensen zelf de partij 
alleen maar schade kan toebrengen en 
haar doen verschrompelen tot een 
onbelangrijk politiek randverschijnsel. 

E.F„ Brussel 

OPLOSSEN? 

In antwoord op de aan bedrijfsleiders 
gestelde vraag, wie meest bekwaam 
wordt geacht de ekonomische krisis 
op te lossen, duldden 19,2 % van de 
ondervraagden de huidige minister 
van Financien Eyskens aan. Hiermee 
kreeg hij veel meer vertrouwen dan 
alle anderen, maar toch ook van niet 
meer dan 1 op 5 van de ondervraag
den. Geloven 4 op 5 anderen dan niet 
in de ekonomiscfie kwaliteiten van de 
minister? 
Zo moet men het zeker niet stellen, 
evenmin als kan getwijfeld worden aan 
de bekwaamheid van sommige andere 
politici. 
Wel is het mij duidelijk dat zeer veel 
bedrijfsleiders de vraag vollediger heb
ben beantwoord, dan dat ze was ge
steld. 
Een vraag die inderdaad als volgt had 
moeten luiden: Wie is bekwaam en 
heeft de onmisbare politieke moed en 
doorzettingsvermogen om de ekono

mische krisis aan te pakken? Want 
ongetwijfeld zijn een ontstellend ge
brek aan moed en durf, de grootste 
fouten geweest die door regeringslei
ders de jongste 10 jaar werden be
gaan. 

Het is dan ook zeer begrijpelijk dat ve
len heel wat meer verlangen dan het 
zeer regelmatig horen en lezen van 
verklanngen en analysen die aantonen 
hoe ernstig de toestand inderdaad is. 
Een minister van Financiën behorend 
tot de grootste politieke partij zal dan 
ook heel wat meer gewicht in de 
schaal moeten werpen, wil hij geloof
waardig blijven. Of gaat ook hier weer 
de carrière voor? 

H.V.DA, Schoonaarde 

HYPOKRISIE 

Zopas ontvingen we de Brugse Zeg, 
het CVP-krantje. Het getuigt eens te 
meer van een onvoorstelbare hypokri-
sie. Alsof CVP-voorzitter Leo Tinde-
mans eveneens op het Latijns-Ameri-
kaans weekeind aanwezig zal zijn, 
roept de Brugse CVP op tot massale 
aanwezigheid. Wellicht is het positief 
te noemen dat althans de Brugse CVP 
interesse betoont voor de situatie in El 
Salvador, maar als ze het werkelijk 
meent zou ze in plaats van op te 

roepen tot deelname — wij hebben 
niet gewacht tot de oproep van de 
Brugse CVP om deel te nemen — 
beter eens fel protesteren bij de re
daktie van het CVP-ledenblad Zeg. In 
het nationale CVP-blaadje werd eens 
te meer ht regime van El Salvador 
verdedigd. Waar blijft het protest van 
de Brugse CVP op het weigeren van 
een gesprek met de 400 Vlaan'ise 
priesters die bij Tindemans aandron
gen op een meer kristelijk standpunt 
van de CVP-voorzitter? We hebben 
de indruk dat de CVP-oproep in de 
Brugse Zeg veeleer ingegeven is door 
haar ingeboren opportunisme, het 
stemmen ronselen, het vissen in alle 
waters, haar sinds jaren eigen. Inmid
dels blijven de Europese kristerwJenK)-
kraten met voorzitter Tindemans de 
junta en Duarte verder steunen. 

LG, Brugge 

EL SALVADOR 

De leden van het W K S en W K M zou 
ik willen aanraden zich niet door paters 
te laten opjutten. 

Wij hebben het in onze jeugd meege
maakt hoe paters de Vlaannse jeugd 
opgejut hebben tegen het kommunis-
me. Voor deze die uiteindelijk tegen de 

Aanbevolen huizen 

kommunisten gevochten hebben had
den plotseling diezelfde paters geen 
begrip meer Men kan zich ook afvra
gen met wat recht de leiders van 
jeugdbewegingen de aan hun toever
trouwde jeugd aan zulke propaganda 
onderwerpen. 

Wat er ook in El Salvador gebeure, 
vergeet nooit dat zulke gekompliceer-
de politieke toestanden voor ons niet 
te begrijpen zijn. Kijk maar eens naar 
leriand of Vlaanderen zelf. Elke inter
pretatie ervan kan alleen maar erg 
subjektief zijn. 

A.C. Aalst 

iiuin 
W i | ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi j behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt tn een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
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Mensen m 
Martens: 
eigen grafdelver 
De allereerste bewerker van 
Martens' afgang Is Martens zelf 
geweest. Na meer dan een jaar 
talmen trof hij op het regerlngs-
konklaaf tien dagen geleden een 
reeks onsamenhangende maat
regelen waarvan hij vooral ver
wachtte, dat ze op de te Maas-

Schmidt niet 
tevreden 
Op de Europese top te Maastncht 
was het vooral de Westduitse 
bondskanselier Schmidt, die zijn 
ongenoegen over de gang van 

tricht aanwezige Europese 
staatslieden indruk zouden 
maken. 
Iedereen had het echter door: 
zowel bij de Europese top als bij 
de publieke opinie in eigen land 
overheerste de mening, dat het 
regeringskonklaaf een nieuwe 
maat voor niets was geweest En 
dat het grootste deel van de 33 
zogezegd uitgespaarde miljar
den in werkelijkheid slechts 
spookmiljarden waren. 

zaken in België niet onder stoelen 
of banken stak Hij zegde dat hij er 
schoon genoeg van had, nog lan
ger op te draaien voor de steun 
aan de Belgische frank Hij sprak 
tevens een vernietigend oordeel 
uit over de Belgische politiek van 
miljardensubsidienng voor de 
Waalse staalnijverheid deze 
steun, zegt hij, is een van de 
voornaamste oorzaken van het 
Belgisch financieel debacle en 
werkt bovendien konkurrentiever-
\/alsend 
Martens kreeg te Maastricht drin
gend de raad, zijn regeringskon-
flaaf nog eens over te doen en dit
maal te praten over de hervorming 
van de indeks of over devaluatie, 
en liefst over allebei 

De slag van 
Tindemans 
Om hun negatief oordeel over de 
Martens-maatregelen te staven, 
moesten de Europese staatslui 
te Maastricht met eens ver gaan 
zoeken: ze hoefden slechts te 
verwijzen naar het bijna triom-

^ fantelijk leedvermaak waarmee 

G^JT 

Tindemans en het CVP-bureau 
hun bloedeigen eerste-minister 
in z'n hemd hadden gezet 

Deze week dit... 
De jongste jaren was de val van 
een regering geen 
aangelegenheid om over naar 
huis te schrijven De mensen 
waren eraan gewoon geraakt 
Men lachte en spotte ermee 
Maar er werd geen minuut slaap 
voor gelaten 
Nu ziet het er helemaal anders 
uit Niet dat de bevolking plots 
overspoeld wordt met politieke 
bekommernissen, of dat men 
zich zorgen maakt over de een 
of andere ideologie Laat staan 
over een regeringspartij en haar 
ministers Lieve hemel, zeker 
niet Wel integendeel' De 
mensen lachen en spotten met 
meer Ik heb sterk het gevoel 
dat ze dik hun goesting krijgen 
van de politiek Ze zijn 
doodeenvoudig kwaad Wie aan 
de macht zit, kan hen niet 
zoveel schelen Dat zij die de 
macht in handen hebben ze met 
gebruiken of, erger nog, ze 
misbruiken dat zit hun dwars 
Deze keer is de regeringskrisis 
bij de bevolking in het verkeerde 
keelgat geschoten 
Ik kan dit ongenoegen best 
begnjpen Meer dan ooit voelen 
de mensen zich sterk betrokken 
bij het politiek gebeuren Het 
gaat hen immers rechtstreeks 
aan 

ZIJ maken zich zorgen over de 
dag van morgen De ouders 
denken aan hun gezin Wat staat 
hun kinderen te wachten ' Zullen 
hun spaarcenten genoeg waarde 
behouden' Zij die nog werk 
hebben, voelen zich heel wat 
minder veilig De 
werkzoekenden beginnen te 
wanhopen Voor de kleine 
zelfstandige en ook voor de 
middelgrote ondernemer worden 
de nsico's te groot Hun 
kreativiteit en initiatief worden 
veeleer gestraft dan beloond Ik 
ken er heel wat die er hard over 
nadenken de pijp aan 
Maarten(s) te geven In bijna alle 
geledingen van ons volk stijgt 
het bijzonder onprettig gevoelen, 
bij de bok te worden gezet 

Hoe kan het anders ' Enerzijds 
reizen de politieke 
verantwoordelijken uit de 
regering en de traditionele 
machtspartijen het land af als 
onheildsboden die de katastrofe 
aankondigen En anderzijds 
vermeien deze dames en heren 
zich ermee, de bal in mekaars 
kamp te spelen Aan plannen 
ontbreekt het met Elke week 
een ander 

Hoe lang nog blijft goochelaar 
Wilfried witte konijnen uit zijn 

mouw schudden, die telkens een 
kort bestaan beschoren z i j n ' 
Het uur van de waarheid is 
aangebroken Het gebrek aan 
politieke plichtenleer hebben de 
mensen door Zo dom zijn ze 
waarachtig met 

Wordt er een nieuwe regenng 
gevormd ' Staan we voor 
verkiezingen' Ik weet het 
vandaag nog niet 

Wel wil ik met de grootste 
nadruk alle lezers vragen 
koelbloedig te blijven en tevens 
paraat Wij hebben ons niets te 
verwijten de Volksunie treft 
geen enkele schuld Als Vlaams-
nationalisten hebben wij een 
unieke opdracht Geen andere 
partij zal deze taak vervullen In 
het belang van Vlaanderen moet 
de Volksunie pal staan als een 
rots in de branding Zonder onsf 
nooit zelfbestuur Zonder 
zelfbestuur geen uitweg voor 
het Vlaamse volk 

Vic ANCIAUX 

CVP-voorzitter Tindemans, die 
feeling heeft voor wat in de pu
blieke opinie gebeurt en die 
sinds maanden op de loer ligt om 
Martens een voetje te lichten, 
achtte zijn ogenblik gekomen. Hij 
besefte dat de toestand niet al
leen gevaarlijk werd voor Mar
tens zelf, maar ook en vooral 
voor de eiektorale kansen van de 
CVP. 

Om uit te halen tegen Martens 
kon htj daarenboven wijzen naar 
de monetaire noodsituatie waar
in de Belgische frank op de wis
selkoersen verkeerde. Een nood
situatie die hijzelf overigens in 
de hand had gewerkt door zijn 
politieke verklaringen-
De in het nauw gedreven eerste-
minister voelde dat htj door zijn 
eigen partijbureau zou afgescho
ten worden indien hij niet op zeer 
korte termijn spektakulaire resul
taten wist te behalen Mede uit 
deze vaststelling werd het alarm-
plan van verleden zondag — de 
ultieme sprong van een in het 
nauw gedreven kat — geboren. 

Met de in de CVP gebruikelijke 
cinische schijnheiligheid zegde 
Tindemans onmiddellijk zijn 
steun toe aan het Martens-plan. 
Hij steunt zijn eerste-minister op 
de wijze, waarop de koord de 
gehangene steunt. 

De Strycker 
op 
het toneel 
Het IS ongebruikelijk dat de Natio

nale Bank zich, anders dan bij 
wijze van rapporten of adviezen 
en raadgevingen, mengt in het 
publieke debat Ditmaal heeft goe-
verneur de Strycker de gebruike
lijke terughoudendheid geruild 
voor een vnj aktieve rol in de 
knsis Zaterdag las hij een stel 
CVP-mimsters, waaronder Wil-
fried Martens, de levieten op het 
kabinet van Chabert Op twee 
dagen tijds had hij 22 miljard moe
ten gooien in de bres, waardoor 
de frank naar beneden tuimelde 

De murw geslagen Martens be
greep meteen dat het einde voor 
hem nabij was indien hij met dade
lijk het krisisplan van de Strycker 
tot het zijne maakte 

Aan socialistische zijde rees — 
met gans ten onrechte — de ver
denking, dat de speculatie tegen 
de Belgische munt de jongste da
gen mede in de hand gewerkt 
werd om een politieke kortsluiting 
onvermijdelijk te maken 
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Kommentaar 

De slotmeeting aan het einde van de Gentse fakkeltocht verleden zondag: naast voorzitter Bockaert werd 
er het woord gevoerd door o.m. senator Van Ooteghem. 

De echte 
problemen 
Jaren aan een stuk hebben de 
traditionele partijen verkondigd 
dat de communautaire proble
men hen beletten om serieus 
werk te doen en de echte proble
men aan te pakken. 
Vorig jaar maakten de CVP, de 
SP en de P W zogezegd komaf 
met de communautaire proble
men: ze joegen de staatshervor
ming door het parlement onder 
het motto, dat het nu maar eens 
gedaan moest zijn en dat er na
dien serieus zou kunnen gewerkt 
worden aan de echte problemen 
en de krisis. 
De resultaten zijn er, vandaag! 

Terug op 
de affiche? 
Tindemans, de kille vis die zijn 
optreden voor de tv-camera's tel
kens goed weet te dramatizeren, 
heeft de jongste dagen met opge
houden te verklaren dat hij achter 
de eerste minister en diens nood
plan staat 
Hij heeft Martens gesteund zoals 

de koord de gehangene steunt 
Gaat de CVP, indien er verkiezin
gen zouden komen, het cynisme 
ditmaal weer zo ver drijven als in 
1978? Toen Tindemans en Mar
tens broederlijk samen afgebeeld 
werden op de verkiezingsaffi
ches? 

Van Miert 
op tv 
Aan SP-voorzitter Van Miert is de 
onverwachte eer toegevallen, een 
rolletje te hebben kunnen spelen 
in de regeringskrisis. 
Tijdens het TV-debat „leder zijn 
waarheid" verleden zondag zegde 
hij, dat de wijziging van de index 
een onbespreekbare zaak was. 
Enkele uren later zou precies de 
wijziging van de index het kern
stuk worden van het noodplan van 
Martens op de extra-kabinetsraad 
De opname van het TV-debat dat 
niet rechtstreeks werd uitgezon
den, gebeurde vnjdagnamiddag 
Op dat ogenblik wist Van Miert 
waarschijnlijk mets van het nood
plan Martens Wat een schril licht 
werpt op de koordinatie tussen de 
koalitiepartners. 

Hoe dan ook- Van Miert zat vast 
aan zijn verklanng! 

De zandbank 
Eens te meer heeft de inwendige 
verscheurdheid van de CVP en 
de maseloze rivaliteit tussen Tin
demans en Martens een perma
nente rol gespeeld, eerst in het 
maandenlange immobilisme en 
ten slotte in de ontknoping van 
de politieke krisis. 
Het noodplan van Martens was 
de wanhoopssprong van een in 
het nauw gedreven kat In het 
nauw gedreven door zijn eigen 
geknoei én door zijn grijnzende 
rivaal aan de leiding van de CVP. 
Het spel werd met de gebruikelij
ke perfiditeit gespeeld. De mis
lukking van het noodplan zou 
zowel Martens uitschakelen als 
de regeringspartner beladen met 
de verantwoordelijkheid voor 
een eventuele devaluatie. 
Alle regeringskrisissen van de 
jongste jaren zijn uitgelokt, ge
manipuleerd en gebruikt gewor
den door de CVP. De onbetrouw
baarheid van de CVP als koalitie-

partner is spreekwoordelijk ge
worden. Het is een van de hoofd
oorzaken van de verwording der 
politieke zeden in dit land. 

De rol van 
de koning 
De koning heeft op de eerste 
krisisdag een totaal ongebruikelij
ke stap gezet: hij ontbood een 
bont gezelschap van partijvoorzit
ters en leiders van syndikale en 
patronale drukkingsgroepen. Hij 
begroette dit gezelschap „de ver
tegenwoordigers van de macht in 
rechte en de macht In feite". 
Het valt te betwijfelen of de koning 
goed geïnspireerd is geweest bij 
deze stap die hem, naar verluidt, 
werd ingefluisterd door Willy 
Claes. De bedoeling zal wel ge
weest zijn, een schokterapie toe 
te passen en in de mate van het 
mogelijke verkiezingen te voorko
men. 

In werkelijkheid echter heeft de 
koning de terugstelling van het 
parlement bevestigd en het pri
maat van de politiek verder op de 
helling gezet. 

Het gezelschap dat verleden dins
dag ten paleize werd ontboden, 
vormt een soort korporatistische 
kamer naast het parlement: het 
weegt loodzwaar op de politieke 
besluitvorming maar kan niet de-
mokratisch tot de orde geroepen 
worden. 

Het kan geen heilzame ontwikke
ling heten, de macht van deze 
cenakels ten paleize bevestigd te 
zien. 

Drakonisch 
disconto 
„De Nationale Bank vult het poli
tiek vacuüm met drakonisch dis
conto van 16 procent." De finan-
cieel-ekonomische pers ziet zich 
klaarblijkelijk ook genoopt om 
sterke taal te gebruiken om de 
huidige ekonomische maar voor
al politieke afgang te beschrij
ven. 
Het erge van de zaak is vooral 
dat de gewone man twee keer het 
gelag zal moeten betalen. 
Een eerste keer met de ingrijpen-

VNOS 
op TV 
Vanavond, donderdag 2 
april om 19u. 17 is er een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending. Met als onder
werpen: 
• de vele verspillingen van 
de overheid in de sektor 
openbare werken; 
• gesprek met algemeen 
voorzitter Vic Anciaux over 
de aktuele politieke toe
stand; 
• politieke poppenkast 

de muntontwaarding en het bij
horend koopkrachtverlies. Een 
tweede maal door de allicht on
vermijdelijke toename van de 
werkloosheid die reeds een ge
ruime tijd het alarmpeil heeft 
overschreden. 
Immers, welk bedrijf kan met 
rentevoeten die stilaan de 20 
procent bedragen, nog broodno
dige geldmiddelen bij de bank 
bijeenzamelen om morgen ver
der te ondernemen» 

Hoe efficiënt? 
Het IS een cynisch bericht- het 
vijftiende Vlaamse-Wetenschap-
pelijk Ekonomisch Kongres zal 
zich in de maand mei buigen over 
de vraag: hoe efficient is de over
heid? 
Hopelijk voor de wetenschappers 
kunnen ze vingerwijzigingen afle
veren aan het adres van de politie
ke wereld om uit de ekonomische 
impasse te geraken Onderzoekin
gen en bladzijdenlange rapporten 
hebben we immers nauwelijks nog 
nodig om de opgeworpen vraag 
degelijk te beantwoorden. 
Wel kan dit kongreswerk voor de 
overheid meteen miljoenenbespa-
rend werken. Immers, als de 
Vlaamse ekonomen gedegen 
werk afleveren dan is er alvast 
geen beroep meer nodig op het 
peperdure McKinsey-studiebu-
reau dat — onder meer wat de 
textiel- en staalnijverheid betreft 
— In de voorbije jaren^ nogal wat 
rapporten bijeenschreef, die door 
de regering zwaar betaald wer
den, en die achteraf dan toch weer 
volkomen genegeerd werden bij 
het nemen van beleidsmaatrege
len. 

En de liberalen, ach de liberalen steken het hoofd 
hoopvol omhoog in de maartse buien en aprilse 
grillen, wachtend op het ogenblik dat de hemel 
blauw wordt Hun kleur! Hun politiek moment? 
In de voorsteden en langs de uitvalswegen hangt 
nog, een beetje verkleurd en flink verregend, de 
bleekblauwe slogan: „De PVV hield woord. En ook 
morgen". 
Hield woord? De bleekgeworden schuttingbood-
schap herinnert aan de kortstondige en weinig 
roemvolle regeringsdeelname van PW en PLP 
vorig jaar Herinner je je nog de koehandel: 
staatshervorming in ruil voor splitting en deku-
mul? Meespelen te allen prijze, de benoeming
stank nog eens bijvullen, eender wét goedkeuren. 
In ruil voor een paar fiskale koncessies. Die de 
blauwe achterban moesten verblijden en de elek-
torale kansen verbeteren. Staatsmanschap bij wij
ze van ruilhandel. Wij-geven-dit als wij-dat-krijgen. 
Splitting en dekumul: het liberale elektoralisme 
heeft uiteindelijk geen mens beter gemaakt, maar 
vergrootte het tekort in de staatskas met twintig 
miljard. In volle krisistijd, tot aan de nationale nek 
reeds diep in het financiële moeras: Declercq en 
Gol vonden nog het middel om — gelijk de eerste 
de beste tippelaarster — hun assistentie ruim
schoots te laten betalen. Uit de staatskas. In de 
vorm van een elektorale belegging. 
De ene hand nam wat de andere gaf Zelfs reeds 
tijdens de kortstondige aanwezigheid van PW-
PLP in de regering werd het effekt van dekumul en 
splitting te niet gedaan door een reeks verhogin
gen van diensten en door het opdrijven van de 

indirekte belastingen. Wat bleef was het nieuwe 
gat van twintig miljard. Dat ons vandaag een stuk 
dieper in het moeras en een stuk dichter bij de 
devaluatie brengt 
De staatskas als blauw verkiezingsfonds! 
En in ruil stemden ze, de nieuwbakken kampioenen 
van de Vlaamse zaak, onder de superkarwats van 
Martens een staatshervorming die Vlaanderen 
berooft van ieder uitzicht op ontsnapping uit de 
Belgische chaos. 
Woord gehouden ? Zij zijn het die de krakende wa
gen van Martens hebben voortgeduwd over de 
hindernis van de staatshervorming. Zij zijn het die, 
tegen betaling in elektorale munt, de wonderdok-
toor uit Sleidinge de kans gaven om via zijn derde 
naar zijn vierde toverformule te hinken. De weg 
naar de afgrond. 
De staat waarin wij leven — letterlijk en figuurlijk 
— is mede het werk van de blauwe entretenue.. 
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Sociaal-ekonomisch mi 

Jacht op schuldigen... 
Dinsdag was in de Brusselse 
Wetstraat en om en rond het 
Koninklijk Paleis een ongezien 
drukke knsisdag RTT-mimster 
Willockx heeft goede zaken 
gedaan, want de telefoonlijnen 
van 's lands paleizen en 
ministeriele kabinetten stonden 
permanent roodgloeiend 
Het Koninklijk Paleis heeft 
nogal wat telextierichten 
verzonden om het kruim van 
's lands sociale, ekonomische 
en politieke leiders op het 
matje te roepen 
Het was een zwarte dinsdag 

. van jewelste In de marge van 

de ekonomische krisis die nu 
wel degelijk aan een terminale 
faze toe is, werd er evenwel 
eens te meer politiek-
opportunistisch toneel 
opgevoerd Zo is de CVP er 
alweer in geslaagd om 
godfather Tindemans zwaar te 
laten orakelen en een boeman 
voor de monetaire 
ontreddering aan te wijzen de 
socialisten van Van Miert zijn 
er verantwoordelijk voor dat 
morgen (of inmiddels reeds 
vandaag V de kleine spaarder 
het politiek gelag zal betalen 
Je hoeft geen CVP-kiezer te 
zijn om dit te geloven, want de 
CVP en EVP-voorzitter de 
politieke vriend van de 
Salvadoriaanse machthebber 
Duarte, heeft zich luidens zijn 
bevriende pers 
dinsdagnamiddag „in vrij 

bewogen termen afgezet 
tegen de kostbare tijd (?) die 
sedert zondag is verloren 
voor de redding van de munt 
en van de tewerkstelling. (-} 
Dit is de week van de 
aberratie, waarbij men niet in 
staat is de frank te redden en 
de mensen tewerk te stellen, 
zo zei hij Tindemans lichtte 
uitvoerig het standpunt van 
zijn partij toe opdat iedereen, 
ook zij die niet voor ons 
stemmen, zou weten welke de 
objektieven zijn van de CVP..' 
Wat het ultieme politieke streef
doel van de CVP is weten we al 
langer dan vandaag verwerven 
behouden en versteviging van 
nationale machtsposities 
Het werd tijd dat de koning de 
topleiders in dit land de levieten 
las Tindemans behoorde tot dit 
gehoor maar hij zal er allicht 
hardhorig bijgezeten hebben 
Bovendien blijkt hij ook bijzon
der kort van geheugen te zijn 
Want, wie was er in het voorbije 
decennium langer dan hij minis
ter van onder meer institutionele 
hervormingen en voorzitter van 
de kabinetsraad'' 
Het meer dan half miljoen werk
lozen van vandaag is met plots 
sinds vorige zondag gekomen 

Halve waarheden 
De kleine partijpolitieke spelle
tjes buiten beschouwing gelaten, 
blijkt jammer genoeg dat ook 
door andere beleidsverantwoor
delijken aan de bevolking slechts 
de halve waarheid wordt vrijge
geven 

Immers, de devaluatie van de 
frank — waar het sinds een paar 

50.000 frank 
Er is ook nog goed nieuws deze 
week de ministerraad heeft op 
haar laatste vergadering een ont
werp van koninklijk besluit goed
gekeurd voor stimulering van de 
land- en tuinbouw 

Jonge landbouwers en tuinders, 
die voor het eerst een klein be
drijf aanvatten en nog met ouder 
zijn dan 35 jaar, kunnen een aan
moedigingspremie van zegge en 

Na de zwarte dinsdag 

dagen zo druk om te doen is — 
IS vooreerst in de ekonomische 
praktijk al een onomstreden feit 
(ruim 7 procent muntontwaar-
ding op een jaar tijd), maar wordt 
nu aangewend als politiek wa
pen om met krisis-voorwendsels 
de kleine man te treffen 
Toen zondagavond de telexen 
het nieuws van een krisisberaad 
van ministers meldden, met als 
vette kluif de diskussie over de 
wijziging van de indexkoppeling 
van lonen en wedden, werd er 
door geen politiek of sociaal top
leider bij verduidelijkt dat hier
mee in feite reeds virtueel werd 
ingestemd met een onafwendba
re devaluatie Immers, waarom 
moest de regenng in spoedbe
raad het overjaarse indexsys
teem voor herziening vatbaar 
verklaren"? Meteen zou inder
daad een aantal miljarden door 
de bedrijven en door de over
heid kunnen bespaard worden 
Terloops om wat mee te doen? 
Maar vooral oordeelde men die 
gevreesde ingreep dringend 
nodig om uiteindelijk de onaf
wendbare devaluatie ook de uit
werking van een ekonomisch-
sanerende maatregel te kunnen 
meegeven Of anders gesteld 
om vooral de minder-begoeden 
te kunnen treffen met het verar
mingsproces 

Nog troeven 

Alweer werd een stok gevonden 
om de hond te slaan Jan Modaal 
wordt met de rug tegen de muur 
geduwd Met de frank als inzet 
werd (en wordt) inderdaad een 

schrijve 50000 frank in de wacht 
slepen 
Deze maatregel, zo heet het, 
werd genomen in het kader van 
de herstelwet voor de midden
stand. 
Wie zou er nu nog aarzelen, na
dat met het plan-Mansholt de 
kleine boeren uit het veld werden 
verdreven, met deze aanlokkelij
ke premie het paard voor de kar 
te spannen'' 
Uit zeer welingelichte bron ver
namen we woensdag dat dit hoe
genaamd géén aprilgrap is-

tnest politiek spelletje opge
voerd 
Want, de kredietwaardigheid 
van onze munt wordt hoege
naamd met uitsluitend bepaald 
door aftopping van de naar het 
heet hoogste lonen in de Wes
terse wereld (waarbij dan bo
vendien gedoeld wordt op de 
ongemeen hoge sociale lasten 
die de bruto-wedden omvatten) 
Onze kredietwaardigheid wordt 
vooral aangetast door het ver
zuim van de opeenvolgende re-
genngen (zeker Tindemans gaat 
hierbij met vnjuitO om de over
heidsuitgaven te ontsmetten van 
de verspiliingskankers Onder 
meer de partijpolitieke benoe
mingen werden onbeteugeld 
hardnekkig volgehouden 
Het IS ergerlijk vandaag (klaar
blijkelijk vooral CVP-politici) op 
zus en zoveel spreekbeurten te 
horen orakelen over het ekono-
misch ontij, terwijl de sterke troe
ven van ons volk helemaal wor
den doodgezwegen Onze kre
dietwaardigheid zou inderdaad 
nogal fluks kunnen geherwaar
deerd worden door het argu
ment van onze werkkracht en 
produktiviteit uit te spelen op het 
internationale forum, kwaliteiten 
die tot in de ekonomische rap
porten van internationale organi-
zaties en multinationals onder
kend en geprezen worden 
Maar die kwaliteiten kunnen de 
verantwoordelijken voor de eko
nomische en politieke knsis be
zwaarlijk op hun naam schnjven 
Vandaar allicht dat zij er in alle ta
len over zwijgen, en alleen maar 
op jacht zijn naar schuldigen 
voor de devaluatie van de frank 

Eensgezind 
Wie er zich vandaag allemaal toch 
blijkt op te werfjen als fervent 
verdediger van de Belgische 
frank "̂  

De politieke mandatanssen ver-
dnngen mekaar op het forum van 
Tindemans tot KP-leider Van Geyt 
Zo'n eensgezindheid hebben we 
in jaren niet meer meegemaakt in 
het Belgische politieke huishou
den 

"S „mui^ 

2 APRIL 1981 



m Opinie 

|an en Piet 
mr /5 yOO/^ /?£ M£/15£tl VAM 
TEb^^tiDBRLo TOCH OOK 
aEEti LBV£H... 

ZE WRDBN n/m 30 
DE /y£US GENOMEN ! 

Meer dan 
50 gemeenten 
Het Centrum voor Onderzoek 
naar de Brusselse Taaitoestan
den, dat een viertal jaar geleden 
werd opgericht, heeft reeds heel 
wat studiewerk verr icht 
Aldus heeft een uitgebreid on
derzoek aan het daglicht ge
bracht dat de voornaamste oor-
zc^ak van de verfransing gezocht 
moet worden bij de franstalig
heid van de huwelijkspartner. De 
franstaligheid van de gemeente, 
waar men woont komt op de 
tweede plaats. 
Andere vaststell ing is dat een 
ruime meerderheid van de Brus
selse laatstejaars-scholieren op
teert voor een passieve tweeta
ligheid. 
Belangrijkste onderzoeksresul
taat is evenwel het inzicht dat 
meer en meer franstalige Brusse
laars uitwijken naar het arr. Ni j -
vel, in plaats van het arr. HaUe-
Vilvoorde. Negatief evenwel is 
dat de hoofdstad zelf stilaan 
leegloopt en tegelijk verarmt ter
wij l het Brussels randgebied 
steeds maar verder uitdeint Vol
gens de onderzoekers zou het 
Brussels randgebied reeds meer 
dan 50 gemeenten omvatten! 

Je t'aime...? 
„Je t'aime, mol non plus..." Op de 
noten van dit lied werden de kon-
gressisten van de PSC zaterdag
namiddag onthaald in de abdij van 
Floreffe. 
Na afloop van het kongres ging 
iedereen ermee akkoord dat moei
lijk een toepasselijker lied de sa
menkomst had kunnen inleiden. 
Voorzitter Vanden Boeynants 
moest diep putten uit zijn politieke 
ervanng om zijn partijgenoten op 
rechte banen te houden. 
Pas na twee gebalde tussenkom
sten kon hij zijn partij ertoe bewe
gen de regering Martens getrouw 

te blijven. Ook degenen die net te
voren het ontslag van hun voorzit
ter hadden geëist schaarden zich 
bij het einde van het kongres 
achter de resolutie. 

De forse inspanning van Vanden 
Boeynants heeft evenwel niet 
kunnen beletten dat twee dagen 
later de regering zelf door de 
knieën ging. 

Ongeneeslijke 
post... 
De vele ingrepen van minister 
Willockx zullen niet kunnen be
letten dat de Post op sterven na 
dood is. Zelfs de truuk om de 
ambtenarenwedden op de Post-
check over te schrijven, kan 
daaraan niets verhelpen. 
Voor de ongeneeslijke ziekte van 
de Post moet vooral het slecht 
beheer door een allegaartje amb
tenaren van politiek en syndikaal 
pluimage verantwoordelijk ge
steld worden. Voor benoemingen 
aan de top gelden immers vooral 
syndikale en partijkaarten, veel 
minder bekwaamheid en onder
legdheid. 

Daarenboven komen en gaan de 
PTT-ministers aan de lopende 
band. De ene doet teniet wat de 
andere begonnen was en dies 
meer. De ambtenaren aarzelen 
trouwens niet daarbij een handje 
toe te steken. Denken we maar 
terug aan de computers voor de 
Postcheck die nooit gebruikt 
werden, aan de postkastelen en -
hotels, -

... op sterven 
na dood 
De Post scharrelt maar verder. De 
staat zal wel bijpassen. Ondertus
sen aarzelt zij niet om ook arbeids
overeenkomsten met de voeten te 
treden. 
Slechts een maand geleden wer
den een honderdtal postmannen 
uit hun werkmidden weggerukt 
om de Brusselse agglommeratie 
te gaan dienen. Niet enkel een 

eenzijdige kontraktverbreking, 
maar tevens een overtreding van 
de taalwetgeving. 
Ook met statuten, koninklijke en 
andere besluiten neemt de Post 
het niet te nauw. Bij zoverre dat zij 
het risico loopt eerstdaags door 
de Raad van State op de vingers 
getikt te worden. 
Kortom, het is slecht gesteld met 
de Post En aan de basis daarvan 
ligt de verziekte politizering van 
het Openbaar Ambt waartegen 
alle regeringen beloven iets te 
ondernemen. Maar het blijft bij 
vrome wensen. 

De Gentse krisisbetoging 
Namens het Krisiskomitee Vlaanderen '81 
dank ik de meer dan duizend mensen die 
hebben deelgenomen aan de fakkeloptocht 
van vrijdagavond 27 maart te Gent 
Wij zijn geslaagd in ons eerste opzet name
lijk het tema van het ekonomisch zelfbe
stuur opnieuw onder de aandacht van de be
volking te brengen door deze optocht en 
door de intense voorlichtingsaktie die in 
vele fabrieken van het Gentse werd ge
voerd. 
Wi j zijn gelukkig te hebben kunnen bewijzen 
dat het mogelijk is dat Vlaamse bedrijfslei
ders, kaderleden, arbeiders en bedienden 
zich eensgezind opstellen daar waar het 
gaat om de verdediging van de rechtvaardi
ge belangen van hun gemeenschap. 
Midden de zware ekonomische krisis is het 
van essentieel belang dat Vlamingen, die op 
de een of andere wijze betrokken zijn bij het 
leven van onze ondernemingen, elkaar vin
den voor de beveiliging en de toekomst van 
onze bedrijven. 
Wij zijn er van overtuigd dat wij dit alleen op 
de juiste manier zullen kunnen doen wan
neer Vlaanderen, op ekonomisch vlak, zijn 
lot in eigen handen kan nemen. Daarom 
eisen wij ekonomisch zelfbestuur, nu! 
Wij beseffen zeer goed dat dit geen nationa
le krisis is, maar een krisis met Europese en 
internationale dimensies. De grote oplossin
gen zullen in een ruim internationaal ver
band moeten gezocht worden. Maar binnen 
dat internationaal kader wensen wij onze ei
gen inbreng als Vlaamse volksgemeen
schap te doen, zoekend naar oplossingen 
die overeenkomen met eigen volksaard en 
karakter. Ook daarvoor moeten wij kunnen 
beschikken over al onze middelen, in eigen 
handen. 

Dat men ons geen gebrek aan solidariteit 
met de Waalse volksgemeenschap verwijte! 
Wij beseffen ook wel, dat het niet in ons 
belang is dat Wallonië een ekonomische 

woestijn zou worden. Maar om dat te vermij
den zijn wij niet bereid eender welke prijs te 
betalen en zeker niet de toekomst van onze 
eigen gemeenschap in het gedrang te laten 
brengen. Wij menen dat de oplossing voor 
de Waalse problemen in de eerste plaats 
van de Walen zelf zal moeten komen. Solida
r i te i t nationale solidariteit is een holle slo
gan als er aan de ene zijde niks dan 
„gedupeerden" zitten en aan de andere zijde 
„profiteurs". Dit land blijft gebouwd op het 
geduld van de Vlaamse gemeenschap. 
De meerderheid van de Vlamingen vraagt 
dat iedere gemeenschap over zijn eigen 
financiële middelen zou kunnen beschikken. 
Wij kunnen tevens verwijzen naar de stand
punten onlangs ingenomen door vakorgani-
zaties en werkgeversorganizaties, naar de 
open brief van het IJzerbedevaartkomitee 
aan alle Vlaamse parlementsleden, naar de 
jongste verklaring van het Davidsfonds, enz. 
Wanneer wij ons lot in eigen handen kunnen 
nemen door ekonomisch zelfbestuur, pas 
dan zullen wij op doeltreffende wijze onze 
bedrijven en onze sociaal-ekonomische toe
komst kunnen verdedigen, en uitbouwen. 
Wij kunnen niet aanvaarden dat de Vlaamse 
toekomst in het gedrang komt door verkwis

ting van onze gelden in onrendabele Waalse 
bedrijven en door het subsidiëren en oprich
ten van bedrijven die onze eigen nog winst
gevende Vlaamse ondernemingen konkur-
rentie aandoen. 

En dan denken wij hier te Gent allemaal in 
de eerste plaats aan het staaldossier en aan 
Sidmar. 
Wij zullen geen enkele beperking aanvaar
den op de normale ontplooiingskansen van 
Sidmar, ten voordele van de Waalse staalin
dustrie. 

Wij eisen dat de steun- en investeringsgel-
den aan de staalnijverheid uit de regionale 
budgetten geput worden. De siderurgie-
kastekorten mogen niet meer gedekt wor
den met bedragen die uit de zakken van de 
Vlaamse belastingbetaler komen. 
Wij eisen de opheffing van de nationale 
voogdij over de staalnijverheid. 

Wij eisen dat een deel van het geld dat nu 
door de Vlaamse gemeenschap in de bo
demloze Waalse siderurgie-put wordt ge
stort, onmiddellijk zou aangewend worden 
om in de Gentse kanaalzone een komplete 
industrie voor de verderbewerking van vlak
ke staalprodukten op gang te brengen. 

In het kort: geen voogdij, Sidmar vr i j ! 
Maar hoe belangrijk ook, het gaat niet alleen 
over staal. Het gaat over nog zoveel meer. 

Het gaat ook over levensbelangrijke sekto
ren zoals de bouw en de textiel waar reeds 
tienduizenden Vlaamse mensen hun werk 
hebben verloren. Het gaat over de duizen
den Vlaamse KMO-bedrijven. Het gaat ook 
over grote Vlaamse bedrijven die oneerlijke 
konkurrentie ondervinden. 

Dat gaat ons allen aan: daarom ons krisis
komitee, daarom deze eerste betoging. 

Lieven Bockaert, 
voorzitter Krisiskomitee VI. '81 
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Wetstraat 

Parlementaire demokratie op de helling 
Martens I, Martens II, Martens III, 
Martens IV, Martens IVbis,- wie 
beseft nog ten voile dat deze 
reeks Martens-regeringen pas 
na de verkiezingen van decem
ber 1978 een aanvang heeft ge
nomen? 

Tijdelijk vergezeld van het FDF 
en de liberalen hebben CVP, SP 
en hun Waalse zusterpartijen dit 
land vergast op zowat alles wat 
maar enigszins mogelijk is. Be
halve op een „politiek beleid", 
een beleid in dienst van de ge
meenschap. 

Zowel kommunautair als sociaal, 
ekonomisch en financieel zijn ze 
er tijdens die korte periode in 
geslaagd de knoeiboel totaal on
ontwarbaar te maken. Daarbij 
werd ook de parlementaire de
mokratie lelijk toegetakeld. 

Aan annbitie heeft het nochtans 
niet ontbroken En het nationalitei-
tenprobleem, en het herstel van 's 
lands ekonomie pnjkten bovenaan 
de agenda 

Na een eindeloos gegoochel met 
plannen en fazes toverde Mariens 
een staatshervorming te voor
schijn, de benaming „hervorming" 
met eens w/aardig De unitaire 
strop werd dichter aangehaald en 
de Brusselse knoop netjes ontwe
ken 

Het Parlement werd door de rege-
nng eenvoudig onder de voet ge
lopen In een voordien nooit ge-
evenaard tempo werden grond
wetsherziening en regionalizenng 
aan Kamer en Senaat opgedron

gen ledere ernstige en diepgaan
de behandeling werd onmogelijk 
gemaakt met aflatende avond- en 
nachtzittingen, gelijktijdige behan
deling in beide kamers, Kortom, 
alle normen van verantwoord par
lementair werk werden met een 
niets ontziende brutaliteit over
boord gegooid 

Notarisklerk 

In de sociaal-ekonomische diskus-
sies werd het Parlement totaal 
buitenspel gehouden Het zou 
nauwelijks nog uitstijgen boven de 
rol van een notarisklerk die akte 
neemt van wat elders tussen 
machts- en belangengroepen 
werd overeengekomen Of de rol 
van een drukkingsgroep, die vak
bonden en patronaat aanport tot 
een konsensus 

Sedert de start van Martens I 
werd gepoogd een centraal ak
koord uit te tekenen met de socia
le partners Wat zich allemaal in de 
Wetstraat en in het Egmontpaleis 
afspeelde aan arbeidskonferen-
ties en al dan met geheim gehou
den konklaafjes, viel met bij te 
houden Zoals verwacht evenwel 
spatte de nationale arbeidskonfe-
rentie snel uit mekaar 
In afwachting van een allesomvat
tende matigingswet zette de rege
ring het parlement dan maar met 
de rug tegen de muur door een 
wetsontwerp van mim-matiging in 
het parlementair halfrond te 
gooien Uiteraard te nemen of te 
laten De Kamer mocht er net één 
dag voor uittrekken, de Senaat 
enkele uurtjes 

Ondertussen vond de regering 
nog het lef om verder te konkel-
foezen over een mim-akkoord dat 
de mim-wet zou overbodig maken 
Een gelijkaardig scenano werd be
gin dit jaar opgevoerd rond de 
maxi-matigingswet of herstelwet 
Acht omvangrijke wetsontwer
pen, die het Parlement definitief in 
de rol van underdog dompelden 
Het wetgevende werk werd gede
gradeerd tot de waarde van een 
pamflet, dat weliswaar zwaar 
drukte op syndikaat en patronaat 
Met de Valentijnsakkoorden wer
den Kamer en Senaat helemaal 

van tafel geveegd, ten voordele 
van een mim-parlement van top>-
managers van vakbonden en pa-
troonsorgamzaties 
BIJ het Vastenplan werd druk 
overleg gepleegd met financiële, 
ekonomische en sociale instanties 
Parlementairen kwamen er met bij 
te pas, evenmin als bij de uitteke-
mng van een nieuw industrieel 
beleid Waar nochtans gehandeld 
werd over „de samenleving van 
morgen" 

De politieke besluitvorming is ver
huist Vanuit het Paleis der Natie 
naar een machteloze regenng. 

overgeleverd aan een dagjespoli-
tiek van stapje bij stapje in overleg 
met ontelbare drukkings- en belan
gengroepen 

Zelfs de gebruikelijke verantwoor
ding van het beleid voor het Parle
ment heeft een lelijke deuk gekre
gen Slechts na oppositie-interpel
laties kan via een telex vernomen 
worden wat de heren regenngsle-
den kwijt willen 

Het verbaast dan ook met dat 
kamerleden en senatoren het ont
slag van het kabinet Martens IVbis 
via de media moesten vernemen 

P-Sprokkels 
• BIJ het debat in de Vlaamse 
Raad over de ontwerpen van de
kreet „tot toekenning van voorlopi
ge kredieten voor de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest" uitte Germain De Rouck 
zware kritiek op de werking van 
de Vlaamse deelregenng 
De begroting van 1980 werd pas 
op het einde van dat jaar goedge
keurd Ondanks de belofte van 
minister Geens dat de begroting 
1981 sneller zou voorgelegd wor
den, worden nu reeds voor de 
tweede maal voorlopige kredieten 
gevraagd 
• In een interpellatie handelde 
Raf Declercq uitgebreid over het 
huidige kunstbeleid en het statuut 
van de kunstenaar 

De Nationale Bank van België 
speelt een belangrijke rol als raad
gever van de regering Nu er 
deelregeringen bestaan die speci
fieke beleidskeuzen moeten doen 
voor beide gewesten, rijst volgens 
Wim Jorissen de vraag in hoever

re de Bank haar studies allerhan
de afstemt op deze nieuwe reali
teit. 
Daarnaast is er nog de struktuur 
van de Nationale Bank, die zeer 
centralistisch te Brussel uitge
bouwd IS Ook hier moet dnngend 

overwogen worden of een gere-
gionalizeerde direktie niet beter 
tegemoet zou komen aan de hui
dige politieke evolutie 
Voorlopig heeft minister Eyskens 
zich ertoe beperkt te antwoorden 
dat hij inlichtingen zal inwinnen 

In dit land worden noch de kunst, 
noch de kunstenaar voldoende 
beschermd Integendeel, de kre
dieten voor de kunst knjgen 
steeds als eerste te lijden onder 
besparingsmaatregelen De kun
stenaar zelf gaat gebukt onder 
een sociaal en fiskaal statuut dat 
helemaal geen rekening houdt met 
z'n scheppend talent Het VU-
kamerlid besloot dan ook als volgt 
„Als het gaat om materiele wel
vaart, vindt men altijd nog wel en
kele miljoenen. Is het geestelijk 
welzijn dan geen goed dat even
zeer dient behartigd te worden?" 

• Germain De Rouck van zijn 
kant ondervroeg staatssekretarit 
De Backer over de subsidieperi-
kelen van het sociaal-kultureel vor
mingswerk De laatste schijf van 
de subsidies voor 1980 werd nog 
steeds met uitbetaald, evenmin als 
de voorschotten voor 1981 Te
vens betreurde de senator het feit 
dat de Hoge Raad voor Volksop-
leiding nog steeds met geïnstal
leerd IS 

• Begin maart werd het bednjf 
Carideng te Lanaken faljiet ver
klaard Staatssekretaris Akker-
mans deelde de bezorgdheid van 
Jaak Gabriels over de weerslag 
van een bedrijfssluiting voor het 
Maasland Hij beloofde alles in het 
werk te stellen om met de gewes
telijke instanties een oplossing te 
zoeken 

• Aan Oswald Van Ooteghem 
kon staatssekretaris De Backer 
mededelen dat de besprekingen in 
verband met de oprichting van 
een eventuele ,Opera van Vlaan
deren" zover gevorderd zijn dat 
een akkoord mogelijk lijkt In af
wachting daarvan is het voorhang 
publieke verklaringen af te leggen 

• Naar het oordeel van de Rijks
dienst voor Monumenten kwam 
de toren van de fabnek Cambier 
te Ronse in aanmerking voor be
scherming Toch werd hij afgebro
ken Aan Germain De Rouck ver
klaarde staatssekretans De Ba
cker na te gaan welke maatrege
len kunnen getroffen worden 

REL 
TJE 

Vraag nr 157 van de heer Paul Van Grembergen, d d 19 februan 1981 
Graag had ik van de heer minister vernomen welke kredieten er 
tijdens de vijf vorige jaren door de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid aan de staalbedrijven en aan de textielnij
verheid toegestaan werden 
Antwoord Hierna deel ik het geacht Lid de gevraagde inlichtingen 
mee: 

(in miljarden fr.) 

• Textiel en konfektie 
• Staalnijverheid 
• Kredieten aan de staat 

ten gunste van de 
staalnijverheid 

1976 

2,7 
8,3 

— 

1977 

1,6 
9,9 

— 

1978 

2,0 
9.0 

— 

1979 

1,8 
6,6 

38,3 

1980 

1.3 
28.8 

1,0 

(Vragen en Antwoorden Kamer Gewone Zitting 1980-1981. 17 maart 1981 biz 2256) 
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Onze wereld 

Urho Kekkonen: 
van 
twee kwaden 
het minste? 
RSA/Urho Kekkonen is al een kwarteeuw lang president van Finland. 
Onlangs is hij tachtig geworden. Redenen genoeg om even aandacht 
te vragen voor een man die door zijn landgenoten wordt bewonderd, 
maar in het Westen als een vazal van Moskou wordt verguisd. Op zijn 
politiek heeft men het etiket gekleefd dat als Finlandizering de ge
schiedenis is ingegaan. Finlandizering werd dan synoniem van 
Moskouhorige volgzaamheid. Misschien is het aangewezen even na 
te trekken of de man die eenzijdige en pejoratieve etikettering heeft 
verdiend. Heeft Kekkonen, die uit het centrum (Boerenpartij) naar de 
top is opgeklommen niet gewoon zijn droom — de verzoening tussen 
burgerlijke en socialistische partijen — willen verwezenlijken? Voor
zeker heeft hij, roeiend met de riemen die hij had, met de Sovjetunie 
een modus vivendi willen scheppen dat veiligheid zou bieden voor 
zijn volk en land. 

Na Videla, Viola 
Vorige week heeft generaal Vide-
la van Argentinië zijn bevoegdhe
den overgedragen aan generaal 
Viola die achtereenvolgens chef-
staf van het leger en opfjerbevel-
hebber van het landleger is ge-
w/eest Naar buiten verschillen de 
twee generaals als dag en nacht 

De stramheid en stugheid van 
Videla kontrasteert haast karikatu
raal met de korpulente vormen 
van de nieuwe bewoner van La 
Casa Rosada. In werkelijkheid 
hebben ze vijf jaar voorbeeldige 
en nauwe samenwerking achter 
de rug. Tijdens de jaren van guer
rilla en repressie heeft Videla niet 
nagelaten de demokratische 
deugden van het Argentijns leger 
te bezingen, terwijl Viola de strijd 
tegen het terrorisme op de voet 
volgde De resultaten van die strijd 
liegen er met om: 5.000 doden 
(waaronder ca 1.000 militairen) en 
van 6 000 tot 15.000 desapariados 
die geruisloos uit de dagelijkse 
omgang verdwenen. Toen de 
moordmachine van ultra-rechtse 
kommando's voorgoed op gang 
kwam stelden neutrale waarne
mers dat er valken en gematigden 
waren De valken kregen de volle 
verantwoordelijkheid voor de af
schuwelijke excessen, die gema
tigden waaronder de tandem Vi-
dela-Viola zouden geprobeerd 
hebben de schade te beperken 

Vandaag weet men dat de strijd 
tegen het terrorisme in Argentinië 
meedogenloos hard is geweest 

Onder Viola zullen deze ultra
rechtse diehards stoom moeten 
aflaten Hun metoden kaderen niet 
in het demokratisch imago dat het 
nieuwe staatshoofd in een geest 
van „nationale reorganizatie" wil 
opbouwen. Vioia weet dat de mili
tairen niet in lengte van jaren de 
Argentijnse lakens kunnen uitde
len, dat ze ooit met niet-militaire 
politici moeten praten, met de pe-
ronistas bv. en hun nog altijd sterk 
georganizeerde vakbonden. Hij 
weet dat hij de weg op moet van 
een vreedzame coëxistentie tus
sen rechts en links. Dit proces zal 
niet zonder horten en stoten verlo
pen. In Argentinië blijft de knjgs-
macht het hoogste gezagsorgaan 
en Viola haar gekontroleerde die
naar. Om niet te gewagen van de 

katastrofale ekonomische situatie 
waarmee hij wordt gekonfron-
teerd. Om te besluiten: de nieuwe 
zorgen verdrijven de oudel 

Rechts: Roberta Violo; iets minder 
rechts Jorge Videla 

Als ooit de geografische ligging 
bepalend was voor de binnen- en 
buitenlandse politiek van een land 
dat kan Finland als schooh^oor-
beeld gelden. Finland denkt en 
voelt in eenklank met het Westen, 
het is een kapitalistisch land nnet 
parlementaire clenrK>kratie, een 
ideologisch niet-gebonden ge
meenschap van 4,7 müjoen men
sen, maar de onverkwikkelijke na-

Kandidaat Marchais 
op de racistische toer? 
VITRY, een gemeente uit het de
partement Val-de-Marne (waar 
Marchais verkozen werd) is van
daag synoniem van racistisch ge
weld. Daar werd op kerstavond 
1980 een arbeidersbuurt waar 318 
gastarbeiders uit Mali met hun 
gezin een voorlopige pleister
plaats hebben gevonden door een 
kommunistisch kommando van 
vijftig man In een ruïne herscha
pen. Pas op 9 januari 1981 was 
L'Humanité van de feiten op de 
hoogte' Die dag schreef G. Mar
chais, kansloos kommunistisch 
kandidaat voor het president
schap, dat de aktie bedoeld was 
tegen de burgemeester van St-
Maur „die de Afnkanen uit zijn 
gemeente heeft verjaagd". Drie 
dagen later schrijft hij. weg met de 
getto's, Val-de-Marne zal geen 
tweede Zuid-Afrika worden' Dub
belzinniger kan het met. En dan 
barst de kommumstische pers los 
tegen de Arabieren uit de Ma
ghreb, tegen de zwaren bezuiden 
de Sahara, tegen de Franse maar 
zwarte staatsburgers uit de Antil
len. Allen worden ze over een en 
dezelfde kam geschoren krimine-
len, verkrachters, drugverslaafden 
en dito verkopers Op een nacht 
lijkt de Franse KP gemetamorfo-
zeerd tot woordvoerder van de 
vreemdelingenhaat. Of is het een 
hebbelijkheid van haar de waar
den te bestnjden waarvoor ze 
neet(te) te vechten? Vroeger was 
het groot-kapitaal het zwarte 
schaap Vandaag zijn de Arabie
ren en de zwarten aan de beurt 
Zal de walgelijke demagogie van 
Marchais elektoraal lonend zijn? 
Onwaarschijnlijk, maar je kunt 
nooit weten. De mistevredenen 
zijn legio. Faktoren als werkloos
heid, inflatie, toenemende kriminali-

teit de frustraties van tienduizen
den ex-kolonialen die niet ingebur
gerd geraakten, het zijn slechte 
advizeurs. Marchais zelf ligt er niet 
wakker van. Zijn kansen liggen om 
en bij de 17 %. In weerwil van 
dubbelzinnige verklanngen zal hij 

nooit achter Mitterrand gaan 
staan. Wel neemt hij zKh voor zijn 
„Atlantisch"-gezirKle soctafistische 
konkurrent in de grond te boren. 
Dan ligt voor Marchais de weg vrij 
naar het leiderschap van wat vaag 
als La Gauche wordt omschreven. 

Georges Marchais 

Portret 
bijhekJ van de mastodonte Sovjet
unie heeft het land van de Kaleva-
la tot omzichtige benadering van 
de Russische standpunten ge
dwongen. Hierbovenuit rijst het 
feit dat Finland in een kort tijdsbe
stek twee oorlogen verloor. Allicht 
kan men van die vaststellingen uit 
de politiek van Kekkonen objektie-
ver evalueren. 
Het Fins-Russisch vredesverdrag 
van 1920 haalde een streep door 
de overwinning die de Finse baron 
Mannerheim met zijn witte leger in 
het voorjaar van 1918 op de rode 
troepen had bevochten. Die over
winning was overigens voor een 
goed deel te danken aan de steun 
van Duitse divisies die de wettige, 
maar door de Roden aan de dijk 
gezette konservatieve regenng 
van Finland ter hulp had geroepen. 
De tweede Finse nederlaag kwam 
na het uitbreken van W O II toen 
Stalin in Finland militaire steunpila
ren ging opeisen. Toen de Finnen 
weigerden op Stalins ultimatum in 
te gaan vielen Sovjettroepen op 
30 nov. 1939 het land binnen. Het 
werd een oorlog van amper hon
derd dagen. In weerwil van held
haftig Fins verzet eindigde hij met 
een Russische overwinning en ter-
ntonaal verlies voor de Finnen. 
Wel is zo dat de Finnen in 1941 
onder leiding van Maarschalk 
Mannerheim de gestolen^ gebie
den weer inpikten, maar bij de 
wapenstilstand van 1944 moesten 
ze alles weer inleveren en een 
tiende van hun grondgebied aan 
de Sovjetunie afstaan 
Wat verder gebeurt is gewoon 
een gevolg van de krachtverhou
dingen tussen Finland en de Sov
jetunie Toch bracht Kekkonens 
voorganger, president Paasiviki 
het voor mekaar in 1948 een pakt 
van vriendschap, samenwerking 
en onderlinge bijstand door te 
drukken, dat gunstig afwijkt van 
Moskou's verdragen met de Oost-
europese landen. Het is hier met 
de plaats om gedetailleerd in te 
gaan op de diverse aspekten van 
dit pakt 

Belangnjk is dat die onderlinge 
bijstand pas aktueel wordt als de 
SU vanuit Fins grondgebied wordt 
aangevallen, of als Finland zelf 
voorwerp van agressie is. Of Fin
land dan echt bijstand nodig heeft 
kan slechts na gemeenschappelijk 
overleg worden uitgemaakt Het 
pakt van Paasiviki dat de Finnen in 
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Kommentaar 

1948 schoorvoetend bijtraden als 
een onontwijkbaar kwaad is van
daag een waarborg voor hun onaf
hankelijkheid. Ik weet het, met de 
Sovjets... maar dit zou een andere 
geschiedenis worden. 
Op dit gentlemen's agreement 
heeft Urho Kekkonen zijn Finlandi-
zering verder uitgebouwd nadat 
hij in 1956 — met één stem meer
derheid — tot president was ver
kozen. Urho betekent held De 
verering van de Finnen voor hun 
tachtigjarige president begint ge
vaarlijk op personenkultus te gelij
ken. In Pielavesi, niet ver van Hel
sinki, staat Urho's geboortehuis — 
het schriele keuterboerderijtje van 
zijn vader — dat vandaag als 
nationaal museum is ingericht 
Straten, schepen, bossen en me
ren zijn naar hem genoemd. Vlak 
bij het parlement heeft een geest
driftige gastronoom zijn restaurant 
tot St. Urho's Pub omgedoopt, een 
heiligverklaring bij leven van de 
gegadigde. Anderzijds hebben 
ook de Russen hem met de orde 
van Lenin vereremerkt. Van zijn 

granieten gezicht onder de krach
tige kale schedel kan je niet afle
zen of die onderscheiding hem 
welgevallig is. Allicht denkt Urho: 
voor wat, hoort wat. Rusland is 
toch niet voor niets Finlands groot
ste handelspartner met 20 % van 
de totale omzet. Met de politieke 
partijen kan hij voortreffelijk op
schieten. Er zijn er acht en nog 
een paar kleine rechtse groepjes. 
Vandaag zetelen in de regering 
van de sociaal-demokratische pre
mier Koivisto drie leden van de 
Finse KP. Ze zijn van Eurokommu-
nistische obediëntie. Vanop een 
afstand volgt Kekkonen het spel 
van politieke verzoening waarvan 
hij altijd de promotor is geweest. 
Dit houdt niet in dat de Finnen met 
de Russen zijn verzoend. De per
soonlijke afkeer van de Fin voor 
zijn Russische nabuur is diep en 
onuitroeibaar ingeworteld. Ten 
slotte kan de brommerige presi
dent niet verheien dat zijn ijzeren 
gestel door de jaren aangeslagen 
is. Maar, tegen doktersadviezen in 
bindt de voormalige landskam
pioen hoogspringen ook vandaag 
nog de ski's aan en stormt in een 
warre! van sneeuw de hellingen af. 
Hoelang nog Urho? 

IW|-
PERSpektief 
Eindelijk zijn Tindemans en Eys-
kens er dus in geslaagd om hun 
partijgenoot en „vriend" Wilfried 
Martens aan de dijk te zetten. 
Want dat alleen is de diepere 
betekenis van de regeringskrisis. 
De machtsstrijd binnen de CVP, 
die al zoveel regeringen heeft 
doen struikelen is ook nu weer 
verantwoordelijk voor de val van 
Martens, de vierde val van Mar
tens. 
I N Het Belang van Limburg 

wijst Hugo Camps op de ruzie 
binnen de CVP; „De regeringskoa-
litie is net een schietkraam. En in 
het gebulder en gekrijs staat men 
als wilden te hakken naar het 
hoofd van Wilfried Martens. Het is 
voor de bevolking een onbegrijpe
lijk schouwspel. Helemaal waan
zinnig wordt het waar de CVP zelf 
op de eigen kabinetsleider staat te 
knallen. De verbale agressie waar
mee Martens de voorbije dagen 
door de partijleiding zo publiek is 
bestookt, is zonder voorgaande. 
Nu is het een oud zeer dat de kris-
ten-demokraten er met tiet meest 
perfide cynisme steeds weer in 
slagen om hun voornaamste lei
ders voortijdig af te slachten. Va
der Eyskens en wijlen Theo Lefè-
vre hebben daar tot diep in hun le
vensavond nachtmerries van 
overgehouden. Vanaf zijn intrede 
in de Wetstraat 16 tot vandaag 
heeft Martens met ogen in de rug 
moeten regeren om de valkuilen 
van de Tweekerkenstraat te kun
nen ontlopen. Deze premier kan 
voor de vrienden kennelijk niets 
goed doen. Elke politieke slag die 
hij thuishaalt, wordt ofwel onbe
sproken gelaten ofwel geminimali-
zeerd. Nooit eerder was de CVP 
zo verziekt door schizofrenie als 

. tijdens de voorbije regerings
maanden van Martens. 

T INDEMANS en Eyskens te-
' gen het ACV, en daartussen

in de Boerenbond, het NCMV, en 
dan de standenlozen... Kortom: het 
moet daar een zootje zijn bij onze 
kristelijke broeders. „Omdat 
macht belangrijk is." Dat lijkt ons 
de beste slogan van de CVP. 
Maar door dat alles is met mede
plichtigheid de Belgische frank 
zwaar in gevaar gekomen. De 
gewone man moet opdraaien voor 
de besluiteloosheid en ruzie, en 
vooral: Vlaanderen wordt meege
sleurd in het Waals-Belgisch faillis
sement 
Het liberale Het Laatste Nieuws 
steekt de beschuldigende vinger 
uit naar de socialisten: „De Belgi
sche munt is ondermijnd door het 
ontbreken van het noodzakelijk 
beleid, dat uitbleef door de onenig
heid tussen de CVP en de SP. 
Deze tegenstelling is nu nog toe
gespitst op de index en stelt de SP 
tegenover de eerste minister De 
voorstellen van Martens, die de 
basis vormen voor het behoud 
van de Belgische frank, worden 
door Kerel Van Miert verworpen 
als „onbillijk en onevenwichtig". Dit 
IS een afkeuring van de eerste 
minister door de voorzitter van 
een meerderheidspartij 
De SP geeft blijk van moedwil en 
gedraagt zich steeds meer als een 
onverantwoordelijke drukkings-
groep, die de werkelijkheid niet wil 
inzien om de onhoudbaarheid van 
haar teorie niet te moeten erken
nen. 

^ \ AT de CVP even schuldig is 
* ^ wordt zedig verzwegen 
want de liberalen willen dolgraag 
in een regering kruipen met de 
CVP, zodus mag Het Laatste 
Nieuws met al te fel fulmineren... 
Ook Manu Ruys in De Standaard 

gooit alle zonden van Israël op de 
rug van de socialisten: „De socia
listische partijleiding jakkert Mar
tens en de kristen-demokraten af 
in een slijtageslag. Om een breuk 
en vervroegde verkiezingen te 
kunnen uitlokken ? Zij wekt daarbij 
de indruk dat zij zich niet bekom
mert om de steeds dreigender 
devaluatie van de frank, wat be
vreemdend is vanwege een partij 
die beweert de belangen van de 
kleine man te behartigen. Het 
spaargeld van die kleine man zou 
niet ongeschonden uit de devalua
tie komen. 

De bevolking verwacht dat de 
staat zuinig en efficiënt bestuurd 
wordt Liefst door een normaal 
kabinet Als dat voorlopig niet mo
gelijk is, moet een uitzonderings
kabinet onmiddellijk ingrijpen om 
te redden wat nog te redden valt 
Het is, hoe dan ook, beter dat 
Martens voor de Kamers struikelt 
dan dat hij zich laat versmachten 
in het zoveelste partijenkonklaaf" 

Tiens, tiens... De Standaard pleit 
voor een „uitzonderingskabinet". 
Een regering van nationale unie, 
naar goeie ouwe Belgische ge
woonte? Een Belgique-a-papa-re-
gering. Zou zo'n kabinet wel voor
delig zijn voor Vlaanderen? Wij 
betwijfelen het... 

Want de politici hebben door de 
schuld van de 3 traditionele par

tijen bij grote massa's van de 
bevolking geen krediet meer. Wel 
integendeel. Dat voelt ook Het 
Belang van Limburg aan: „De 
regering, de politieke partijen, de 
vakbonden, de holdings... het zijn 
evenveel broeinesten van een 
kortzichtig eigenbelang. Het 
doemdenkerige en dus troostelo
ze misbaar rond een vastenplan of 
een monetaire rampenwet ver
bergt meer dan het zegt Nu het 
bestuur van het land een biezon-
der moeilijke en kwasi eer- en 
vreugdeloze aangelegenheid is 
geworden, verkwijnt de politiek 
hopeloos in een taktisch immobilis
me. Zelden eerder draaide het 
Wetstraat-bedrijf zo'n opeensta
peling bijeen van misleidende 
alarmkreten, laffe njets en veto's 
en schijnheilige huilkoncerten vol 
valse verontwaardiging en kom
mer Het verdriet dat de natie in le
venden lijve, ondergaat wordt 
door de ondergravers van de 
staat — de politici dus — niet echt 
gekeerd, maar beweend met kro-
kodilletranen, berekend en be
roofd. Het gaat zelden of nooit nog 
om het welzijn van de gemeen
schap of de stabiliteit van het 
regime maar om het (partijpolitie
ke) gelijk, de macht de profijtjes. 

Het resultaat van dit gore kluwen 
Is een kompleet geblokkeerde sa
menleving, dicht tegen de uiterste 
rand aan van de anarchie." 

W\ AT de pwDlitiek en de politici zo 
" diep gevallen zijn is op de 
eerste plaats de schuld van CVP-
SP en PVV. Zij hebben jarenlang 
de skepter gezwaaid en niets ge
daan om de boel te redden. En dat 
Vlaanderen meegezogen wordt 
door de Belgische draaikolk inte
ressen hen niet. Zij proberen te
gen beter weten in het Belgisch 
schip draaiend te houden op een 
draaikolk... Arm Vlaanderen... 

DUO? twee winstkansen 
DUO? maandelijks een speciale tranche 
DUO? een extra kans om het geluk 

aan uw kant te hebben 

het dubbele kansbiljet 
van de 

Nationale 
Loterij 

2 APRIL 1981 



10 

Rijksdomein-Hofstade, 
vuil dossier! (1) 

Dode vissen in de vijvers van wat eens „Hofstade-bad" genoemd 
werd. Over deze milieuschande brengen wij deze week het eerste 
deel van het dossier door VU-Hofstade samengesteld. Volgende 
week: konklusies en vragen rond dit onsmakelijk stuk landschaps
verloedering. 

Op 9 maart 1977 werd omtrent het 
Rijksdomein van Hofstade een KB 
uitgevaardigd dat elke aktiviteit 
verbiedt die het voortbestaan van 
de natuurlijke fauna en flora in 
gevaar brengt. Dat er een einde 
moest komen aan de wateraftap-
pingen die het grondwaterpeil in 
een voor het natuurbehoud on
gunstige zin beïnvloeden. Dat lo
zing van vloeistoffen of gassen die 
de fauna en de flora in gevaar 
brengt 
In 1978 werd als konklusie van 
een wetenschappelijke studie ge
steld dat moest opgehouden wor
den met het overpompen van Dij-
lewater in de vijvers van het Rijks
domein. Door de overheid werden 

echter geen maatregelen geno
men ondanks het bestaande KB 
van 9 maart 1977. 
Begin oktober 1980 werd een 
massale vissterfte vastgesteld 
VU-bestuurslid Ludo Seys van 
Hofstade bond de kat de bel aan 
en lichtte de pers in zodat op 8 ok
tober 1980 het eerste alarmeren
de artikel in de kranten verscheen. 
De rijkswacht van Hofstade stelde 
op 10 oktober 1980 proces-ver
baal op. Op 13 oktober 1980 richt
te de VU-Hofstade een schrijven 
aan alle op het grondgebied van 
Groot-Zemst aktieve vissersklubs 
met de vraag hun zienswijze en 
eventuele klachten bekend te ma
ken. De interesse van de vissers-

Geluidswerende berm op E5 
te Zwijnaarde komt er 
VU-kamerlid Paul Van Grember-
gen vroeg de minister van Open
bare Werken wanneer de geluids
werende groene berm op het 
grondgebied van de gemeente 
Zwijnaarde langs de E5, richting 
Brussel-Oostende er komt Hij 
stelde daarbij een aantal bijkomen
de vragen. 

Hoe lang is deze groene berm? 
Wat is de kostprijs ? Heeft men de 
plannen van een muur totaal verla
ten? Waar wordt er een muur 
gebouwd? Over welke lengte? 
Wat IS de kostprijs van een groe
ne berm per km? en Wat is de 
kostprijs van een muur per km? 

De minister antwoordde dat de 
nodige onteigeningen voor de 
aanleg van geluidswerende groe
ne bermen sinds kort beëindigd 
zijn zodat kortelings zal overge
gaan worden tot de nodige forma
liteiten voor het in aanbesteding 
stellen van deze werken. 

De totale lengte van de voorzie
ne bermen bedraagt 994 m waar
van 461 m langs de noordzijde van 
de autosnelweg en 578 m langs de 
zuidzijde. 

De kostprijs van deze berm 
wordt geraamd op 6.958.000 fr 
(BTW inbegrepen) doch zonder 
beplantingen. 

Naast deze geluidswerende 
bermen is bovendien de aanleg 
voorzien van 577 m geluidsweren
de schermen ter hoogte van de 
Koningin Astridlaan. de Vrede-
straat en het Don Bosco Kollege 
te Gent (Zwijnaarde). 

De kosten van de geluidswe
rende berm worden geraamd op 
7.000 fr per meter Hierin zijn de 
onteigeningskosten met begre
pen. 

De kostprijs van het hier voor
ziene geluidswerende scherm 
wordt geraamd op 23.250 fr per 
meter (BTW inbegrepen) 

Leefmilieu 

klubs voor het pr bleem ble k 
echter maar matig te zijn. Slechts 
een klub („De Stekelbaars" van 
Weerde) reageerde Een be
stuurslid van „De Vissers van 't 
Meer" vond dat de VU, zich met 
deze aangelegenheid niet mocht 
bemoeien. 
Op 15 en 17 oktober verschijnen 
opnieuw berichten in de kranten. 
Zij gingen dit keer dieper op de 
zaak in en op 24 oktober vraagt de 
werkgroep leefmilieu „Ter Zenne" 
uitleg aan mevrouw De Backer, 
staatssekretaris voor de Vlaamse 
Gemeenschap. 
Aangezien de overheid blijkbaar 
geen maatregelen kon of wou 
nemen, besloot de VU-Hofstade 
de zaak op parlementair vlak te 
brengen. Zij toog met haar dossier 
naar VU-voorzitter Vic Anciaux 
die op 29 oktober een parlemen
taire vraag stelde aan minister 
Galle daarover. 
De minister antwoordde op 2 de
cember 1980. Hij gaf toe dat er in
derdaad een verontreiniging was 
en dat de NMBS hiervoor verant
woordelijk diende gesteld. De mi
nister verwees tevens naar het 
KB van 9 maart 1977 Hij nam 
echter geen maatregelen. Boven
dien werd er niets gezegd over de 
veiligheid van de zwemmers. 
Daarop trok de VU-Hofstade op
nieuw aan de alarmbel en vroeg 
aan Vic Anciaux een nieuwe vraag 
aan de minister te stellen, dit keer 
over de veiligheid van de zwem
mers. Wij schrijven 5 januari 1981. 
De minister heeft hierop nog 
steeds niet geantwoord. 
Ook het gemeentebestuur infor
meerde begin november 1980 bij 
de direktie van het Rijksdomein 
naar de stand van zaken. Hierop 
werd echter nog niet geantwoord 
Begin maart 1981 viel een weten
schappelijk rapport, door het Insti
tuut voor Hygiene en Epidemiolo
gie opgesteld naar aanleiding van 
de laatste vissterfte, in handen van 
de VU-Hofstade. 
In samenwerking met enkele we
tenschappers, bevoegd in bakte-
riële, mikrobiologische en chemi
sche verontreiniging, hield het be
stuur van de VU-Hofstade een 
speciale vergadering op 16 maart 
1981. Op deze vergadering werd 
dit rapport uitvoeng ontleed en 
besproken. 

De konklusies die de uitgenodigde 
specialisten uit dit rapport trokken 
waren zeer verontrustend Amper 
twee dagen later verschijnt in de 
kranten dat minister Galle op 
17 maart 1981, dus een dag na de 
vergadering, besloten heeft de 

NMBS verbod op te leggen nog 
verder Dijlewater over te pompen. 
De minister beroept zich daarbij 
op het KB van 9 maart 1977 
waarvan eerder sprake. 

Tot daar een tijd hem wat be 
treft de verschillende initiatieven 
die door de VU-Hofstade, de 
werkgroep Leefmilieu en het ge
meentebestuur werden genomen. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een act|ttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiénsesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
Het de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnesium en na
tr ium en al die dingen die 
op het etiket ^ vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziel^teverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiénse
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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als u echt wilt dat uw jongen de 
ALLERMOOISTE is... 

kom dan voor uw eerste en plechtige kommuniekanten 
naar 

zeker de voornaamste specialist van 
kommuniekleding ^^^^ in Vlaanderen 

^#^ 

geschenkenbon 
Wanneer uw kommunikant 

SKM kiest krijgt hij een 
echte Parker als geschenk. 

Autobus lijn 50 Antwerpen - Boom - Mechelen Stopt recht voor de deur (halte Leugstraat SKM) 

SUCCES KLEDING MEYERS 
lOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TPL 051.87 38 42 A A K T S E L A A K 

OPEN: elke werkdag van 
9 tot 19 uur 
vrijdag koopjesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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s ï l ' ' m Reportage 

10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen 

Wildgroei 

van 

zuilen 

M i d d e n de ekonomische en po l i t ieke k r i s i s waar in 
we momentee l s tuu r loos ronddobbe ren , val t de 
kr i t iek van de Vo l ksun ie op de werk ing van de 
V iaamde Raad en op de pove re v ruch ten van 10 
jaar ku l tuurbe le id en igsz ins tussen de mazen van 
de dage l i j kse be r i ch tgev ing . 

N o c h t a n s komt d i t V U - d o s s i e r p rec ies op zi jn t i jd , 
aangezien z ich momentee l een b rede 
maatschappe l i j ke muta t ie vo l t rek t , d ie b reder 
sporen zat nalaten dan één kab ine tsk r i s i s . 
U i t het V U - d o s s i e r b rengen we h ierb i j enkele 
f rappante passages. 

Z o bo tsen we op een z ieke l i j ke po l i t ieke verzu i l ing 
in de soc iaa l -ku l tu re le sek to r ; net het 
t egenove rges te lde dus van wat men beweerde te 
ve rwezen l i j ken met de ku l tuurpak twet . U i t tal van 
v o o r b e e l d e n b l i jk t du ide l i j k dat de CVP, 
onmiskenbaar momentee l de g roo t s te par t i j in 
V laanderen , het ku l tuu rpak t aan zi jn laars lapt en 
van po l i t i se r ing een nat ionale spor t maakt. 
Een gevo lg daarvan is ook de po l i t iek van twee 
maten en twee gew ich ten inzake subs id ië r ing van 
ve ren ig ingen en ins te l l ingen. Tal van dekre ten 
we rden nog immer niet u i t gevoe rd . 
De bevoegdheden van de v roegere Neder landse 
Ku l tuur raad, thans V laamse Raad geheten , w o r d e n 
niet waargemaakt . Van een dynam isch ku l tuurbe le id 
va l t geen zier te bespeuren . 

De VU-k r i t i ek werd in po l i t ieke kr ingen niet erg 
opgemerk t , maar b l i j k t a l lesz ins wel bi j de 
s taa tssekre ta r i s (voorheen min is ter ) van 
Neder landse kui tuur , mev rouw Rika De Backer, 
hard aangekomen te zi jn. 

Ze reageerde prompt , nog deze l fde dag van de V U -
perskon fe ren t ie , met toe te geven dat inderdaad 
een aantal dekre ten nog wach ten op u i tvoer ing , dat 
inderdaad het V laams Kommissar iaa t -Generaa l nog 
in de s ta r tb lokken moet gezet wo rden , dat 
inderdaad de p las t i sche kuns tenaars nog een 
bedenke l i j k soc iaa l s ta tuut hebben, en d ies meer... 
Maar Rika De Backer heeft voo r een en ander 
mankement haar verk la r ingen. Z o is de niet-
u i t voer ing van een t r i t s dekre ten te w i j ten aan 
on tb rekende f inanc ië le middelen... 
Z o w o r d t het ku l tuurpak t in het depar tement 
Ku i tuur geëerb ied igd mi ts eerb ied ig ing van het 
ambtenarenstatuut. . . Z o ge tu ig t de aankoop en 
in r ich t ing van het V laams cen t rum, de Brakke 
G r o n d , in A m s t e r d a m toch we l van een dynamisch 
kul tureet be le id ; of niet s o m s ? 
Het is a l leen jammer dat mev rouw De Backer niet 
de t i jd heef t gevonden o m te verk la ren waarom zi j 
nog geen t i j d kon v r i jmaken o m b i j voo rbee ld 116 
onbehoo r l i j k behande lde schr i f te l i j ke v ragen van 
leden van de V laamse Raad e indel i jk eens 
dynamisch te b e h a n d e l e n -

Op 28 september 1975 organizeerde de Volksunie een dialoogdag 
over het kultuurbeleid, onder het motto: „Moet ons volk verzuilen? 
Kultuurbeleid met of tegen elkaar?' 
Toen reeds stelde de VU — twee jaar na het tot stand komen van de 
kultuurpaktwet — de vraag of dit kultuurpakt niet het tegenoverge
stelde zou teweegbrengen van wat men ermee bedoelde. Met name 
het bevorderen van wederzijdse waardering voor de diverse ideolo
gieën en overtuigingen die onder de Vlamingen leven. 
Als samenhorigheidspartij stelt de Volksunie uitdrukkelijk dat het 
pluralisme en de verdraagzaamheid onmisbare voorwaarden zijn 
voor de opbouw van een leefbare mensengemeenschap. 
Nu kultuurbevordering meer en meer een taak van de overheid ge
worden is, kan deze de pluralistische samenhorigheid bevorderen of 
er afbreuk aan doen door aan verzuiling toe te geven. 

Het verbannen van diskriminaties 
is maar één, zij het hoogstnoodza
kelijke, doch negatieve opzet en 
slechts een aanloop tot pluralis
tisch kultuurbeleid, hefboom van 
Vlaamse natievorming. Vanuit de 
overtuiging dat het kultuurbeleid 

te maken heeft met de vormge
ving van onze Vlaamse natie in 
wording, moeten wIj In hoofdzaak 
bekommerd zijn om de samenho-
ngheid. 
Ons volk mag niet verzuilen. Kul
tuurbeleid met en niet tegen el

kaar. Mogen wij enkele uitspraken 
In herinnering brengen? Enerzijds 
de woorden van mevrouw Rika 
De Backer, staatssekretaris van 
Nederlandse Kuituur: 
„Het lijkt in strijd met een weitje-
grepen pluralisme, een propagan
damachine te creëren voor een 
bepaalde strekking, enkel omdat 
ze numeriek minder krachtig is... 
Wij geloven in één 
gemeenschapsinfrastruktuur, van 
en voor de gemeenschap, waarin 
alle ideologische strekkingen ver
tegenwoordigd zijn en waarvan 
ieder gebruik kan maken. Maar wij 
zijn er tevens van overtuigd dat 
een te sterke politieke invloed bij 
programmatie en samenstelling de 
pluralistische geest doodt... (Sena
tor R. De Backer, De Standaard, 3 
juni 1973). 

Miljoenen voor een „Brakke Grond": schoolvoorbeeld van een dynamisch kultuurbeleid. 

Anderzijds de woorden van Adri-
aan Verhulst, voorzitter van het 
Willemsfonds: 
„Van het kultuurp^t mogen de 
vrijzinnigen dan ook met recht 
verwachten dat het niet aKeen de 
vertrekbasis zal zijn voor een ver
nieuwd en meer open kultuurbe
leid, maar tegelijk ook dat het hun 
de middelen en mogelijkheden zal 
verschaffen om vanuit hun organi-
zaties en instellingen metterdaad 
bij te dragen tot de vestiging van 
het pluralisme in de kulturele sek
tor." (Het Laatste Nieuws, 7 sep
tember 1972). 

Vandaag stelt de VU de vraag: 
wat is er van al deze mooie ver
wachtingen en intenties rond een 
open kultuurbeleid gerealizeerd? 
Hoe heeft de grootste partij in 
Vlaanderen het kultuurpakt toege
past? Heeft de CVP geen mis
bruik gemaakt van haar dominante 
politieke aanwezigheid in Vlaande
ren om een door de CVPgemono-
polizeerd kultuurbeleid te vestigen 
en in stand te houden? 
Of het kultuurpakt de verzuiling 
van het kultuurbeleid al dan niet in 
de hand heeft gewerkt, blijft een 
open vraag. Werden door het kul
tuurpakt de sterken niet sterker 
en de zwakken zwakker? 
De Volksunie stelt vast dat na 10 
jaar „autonoom" kultuurbeleid, 
zonder onderbreking al deze jaren 
In handen van de CVP, de verzui
ling en de politizenng van de hele 
kultuursektor groter is dan ooit 
tevoren. Het kultuurbeleid is ver
worden tot een machtsinstrument 
in handen van één partij: de CVP. 
De Volksunie wil met deze inven
taris van 10 jaar kultuurbeleid in 
Vlaanderen dit machtsmisbruik 
duidelijk aanklagen en nogmaals 
pleiten voor een open, gediversi
fieerd en toekomstgericht kultuur
beleid waarin de verscheidenheid 
als positief gegeven kan aan bod 
komen en waar ruimte gelaten 
wordt voor nieuwe en vernieu
wende initiatieven. 
Om uit de impasse te geraken, 
stelt de Volksunie voor dat er een 
parlementaire onderzoekskom-

missie zou opgericht worden die 
een doorlichting zou maken van 
het gevoerde kultuurbeleid op alle 
vlakken. 
De bevindingen van deze onder-
zoekskommissie moeten binnen 
fiet jaar voorgelegd worden aan 
het parlement 

Zoveel 
beloften 
Het kultuurbeleid in Vlaan
deren is, als we de onder
scheiden sektoren konkreet 
belichten een nauwelijks 
verholen CVP-beleid, met 
een aaneenschakeling van 
beloften. 

De VU-fraktie in de Vlaamse 
raad heeft in een dossier 
een inventaris gemaakt van 
tal van „hangende proble
men" inzake kultuurpolitiek. 
Zo wat betreft scheve situa
ties op het gebied van 
volksontwikkeling, jeugdbe
leid, de openbare bibliote-
ken, het filmbeleid, de be
scherming van het roerend 
kultureel patrimonium, de 
bescherming van land
schappen, van monumenten 
en stads- en dorpsgezich
ten, het kunstbeleid en voor
al de afwezigheid van een 
aangepast sociaal statuut 
van de kunstenaar, de man
ke subsidiëring van symfo
nie-orkesten, en noem maar 
op... In de lijst van laattijdige 
behandeling van schriftelij
ke vragen gesteld door le
den van de Vlaamse Raad 
bijt mevrouw de staatsse
kretaris Rika De Backer de 
spits af met liefst 116, tegen
over amper 33 klare en defi
nitieve antwoorden-
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Reportage 

De Backer: partijdige rechter 

H^ 13 

Het is evident dat de kultuurpakt-
kommissie haar werkzaamheden 
in de grootst mogelijke onafhanke
lijkheid moet kunnen verrichten. In 
haar jaarverslagen beklaagt de 
kommissie er zich nochtans over 
dat deze onafhankelijke positie 
geenszins gev»/aarborgd is. 
De kultuurpaktkommissie ressor
teert onder de gemeenschapsra
den, terwijl het administratief per
soneel ressorteert onder me
vrouw De Backer 
Aangezien het beleid van minister 
De Backer zelf vrij regelmatig het 
voorwerp uitmaakt van klachten 
bij de kultuurpaktkommissie bevin
den de administratie en inspektie-
diensten zich menigmaal in een 
moeilijke situatie. De staatssekre-
taris waaronder deze ambtenaren 
ressorteren, bevindt zich meer
maals in de situatie van én rechter 
én aangeklaagde partij. 
Deze toestand is in strijd met de 
meest elementaire beginselen van 
een eerlijke rechtsbedeling. 
Nu mag mevrouw De Backer tij
dens haar regeringsverklaring in 
de kultuurraad op 17 juni 1980 noc 
beweren dat de administratie var 
de kultuurpaktkommissie louter 
toevallig van haar afhankelijk is, er 
dat er nooit de minste druk op 
deze administratie wordt uitgeoe
fend, de realiteit ziet er heel an
ders uit 

Enerzijds bestaat er een hechte 
en rechtstreekse binding tusser 
de kabinetten van kuituur en de 
administratie van de kultuurpakt 
kommissie Zo bij voorbeeld is 

— de hoogste ambtenaar bij de 
kultuurpaktkommissie, de hoofdin-
spekteur, een gewezen kabinets
medewerker van mevrouw De Ba
cker. 
•— Een ander lid van de adminis
tratie IS kabinetsmedewerker bij 
staatssekretaris Steyaert, maar 
vervult er nog gedeeltelijk funkties 
op de kultuurpaktkommissie. 

Anderzijds ontbreekt het niet aan 
pogingen vanwege mevrouw De 
Backer om deze administratie te 
immobilizeren. Onder andere: 
# door de weigering het voorlo
pig personeelskader — voor de 
helft bestaande uit terbeschikkmg-
gestelden — aan te vullen, on
danks reëel tekort bij het uitvoe
rend personeel 
• door het feit dat deze nationale 
kommissie na zes jaar nog met 
beschikt over een vertaaldienst of 
zelfs maar een vertaler, spijts het 
herhaaldelijk aandnngen van de 

kommissie bij mevrouw De Ba
cker zelf, spijts de wettelijke ver
plichting alle stukken in beide 
landstalen om te zetten. 
Het wordt meer dan tijd de admi
nistratie van de kultuurpaktkom
missie aan de hiërarchie van me
vrouw De Backer te onttrekken 
en onder de rechtstreekse verant
woordelijkheid van de Vlaamse 
Raad te plaatsen. 
Dit zou niet meer dan logisch zijn, 
aangezien deze maatregel reeds 
tweemaal in het regeerakkoord 
werd opgenomen. De Vlaamse „Exekutieve" bijeen. Een gemoedelijk onderonsje, wat ge-

scherts en gescheer, maar vooral weinig wol. 

In het achtertuintje van 
Mark Eyskens 
Werd de kultuurautonomie door 
een al te zwakke grondwetsher
ziening met veel zaaks en is ook 
thans de Vlaamse Raad een 
schijnparlement omdat de traditio
nele partijen geen echte federali-
zenng aandurven, toch wordt de 
trage groei naar eigen Vlaamse 
macht ook afgeremd op andere 
vlakken dan het louter wetgeven
de. 

We gaan ervan uit dat het normaal 
is dat aan een instelling ontplooi
ingskansen worden gegeven Dit 
vereist ook een infrastruktuur van 
lokalen. In vergelijking met de in
frastruktuur van de „Conseil Cul-
turel de la Communauté Frangai-
se" heeft de huidige Vlaamse 
Raad een behoorlijk opgepoetst 
magazijn tegenover een fraai uit
gerust paleis dat aan de „Conseil 
Culturel" werd toebedeeld. 
Halfweg de zeventiger jaren kreeg 
de Conseil Culturel de la Commu
nauté Culturelle Frangaise het sta
tige gebouw van het Kabinet van 
het Mimstene van Landsverdedi
ging, naast de Senaat m de Wet
straat nr 4, terwijl de Nederlandse 

Kultuurraad verbannen werd naar 
het achtertuintje van het Ministe
rie van Financien, ver achter het 
nummer 14 van de Wetstraat 
De „hoofdingang" van de adminis
tratie van het huidige Vlaamse 
Parlement loopt via een heuse 
bouwwerf in de Beyaertstraat 
Een echt achterpoortje.. 

De Vlamingen werden sedert 
1975 gepaaid met de belofte dat 
het Kabinet van de Minister van Fi
nancien binnen een redelijk korte 
termijn naar een nieuw gebouw 
zou verhuizen, zodat de Vlaamse 
Raad een volwaardige plaats in de 
Wetstraat 14, naast de Kamer en 
Senaat zou kunnen innemen 

Zes jaar sleepte deze „redelijk 
korte termijn" reeds aan en nu 
vernemen wij dat Minister Eys
kens zich resoluut verzet tegen de 
verhuis van zijn Kabinet ten voor
dele van de Vlaamse Raad Hij zou 
zelfs aan het Bureau van de Raad 
hebben laten weten dat die zelf 
maar een oplossing moeten zoe
ken in., de vele leegstaande ge
bouwen te Brussel 

„Hangende dossiers" 
De CVP gebruikt het kultuurpakt 
alleen wanneer zij er zelf baat bij 
heeft; voor de rest heeft zij er 
volkomen lak aan. 

Drie kwart van de klachten bij de 
Vaste Nationale Kultuurpakt
kommissie zijn gericht tegen de 
CVP-meerderheden. Tot op he
den werden een vijftiental klach
ten rechtstreeks of onrecht
streeks ingediend tegen het be
leid van mevrouw De Backer 
Hierbij enkele zeer interessante 
o.a. de kwestie van het beheer 
van de rijkssportcentra, de stich

ting voor de Nederlandse kul-
tuurverspreiding, enz_ 
En wat stelt men plots vast: het 
kultuurpakt wordt dode letter. De 
kultuurpaktkommissie heeft 
nooit een uitspraak kunnen doen 
over een klacht gericht tegen 
mevrouw De Backer. Hiervoor 
zijn twee redenen: enerzijds het 
CVP-overwicht in de kultuur
paktkommissie; anderzijds de 
hiërarchische afhankelijkheid 
van de inspektiediensten en de 
administratie van de kultuurpakt
kommissie van mevrouw De Ba
cker. 

Raad van State klaagt aan 

.^S3saam 

Nederlandse Kuituur doet nog onverminderd voort 
aan opbouwwerk... in Amsterdam. 

Wanneer men het personeels
bestand van het Departement 
Nederlandse Kuituur aan de Kul-
tuurpaktwet toetst dan komt men 
tot ontstellende vaststellingen. 

• De CVP-strekking heeft in 
praktisch alle besturen en dien
sten van het departement een 
uitgesproken monopoliepositie 
of een duidelijk onrechtmatig 
overwicht, dit in vergelijking met 
de vertegenwoordiging van deze 
partij in de Vlaamse Raad en met 
de uitslagen behaald bij de jong
ste parlementsverkiezingen. 

• Van een evenwichtige verde
ling van de ambten, bevoegdhe
den en dienstaanwijzingen is he
lemaal geen sprake. De CVP-
strekking bezet alleen reeds 80 
procent van de hoogste funkties. 

• De Vlaams-nationale strek
king wordt tot op heden op het 
departement kuituur gewoonweg 
genegeerd. Men doet zelfs geen 
pogingen om hierin verandering 
te brengen. 

De feiten die de Volksunie als 
partij aanklaagt, werden onlangs 
nog bevestigd in een belangrijk 
arrest van de Raad van State. Op 
25 juni 1980 velde de Raad van 

State een arrest in de' zaak 
Bertkx. Bij dit arrest werd de 
benoeming van twee CVP-amb-
tenaren tot bestuursdirekteur 
vernietigd, en dit op grond van 
schending van artikel 20 van de 
kultuurpaktwet. De Raad van 
State had het auditoraat met een 
onderzoek betast inzake de toe
passing van het kultuurpakt op 
het personeel van het departe
ment kuituur, en was hierbij tot 

de conclusie gekomen dat de 
minister de kultuurpaktwet ge
woon aan haar laars lapte. In niet 
mis te verstane bewoordingen 
stelt de Raad van State dat de 
„minister in haar benoemingspo-
litiek niet eens enige aandacht 
heeft gewijd aan de voorschrif
ten van artikel 20" en dat de 
„benoemingen werden gedaan 
met miskenning van het kultuur-
P9kt'. 

De Raad van State velde reeds meer dan één keer een vernietigend oor
deel over het politiek misbruik van de kultuurpaktwetgeving. 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 
16.00 Allen op het toneel (musical) 
— 18.00 Dierenolympiade (dokJ 
— 19.00 Vrijetijdstema's (grafieW. 
— 19.45 Nieuws. - 20.10 Ter
loops. — 21.00 Eurovisiesongfesti-
val in Dublin. — 23.00 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. — 16.15 Maja de bij. 
— 16.40 Klassewerk (spel). — 
18.36 Sesamstraat - 19.00 Dub
belspel (variété). — 20.27 Wordt u 
al geholpen? (f). — 21.00 Eurovisie-
songfestival. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Hier is 
Boomer. — 19.25 De Muppetshow. 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Rebellen, (tv-film). - 22.05 Brand
punt (aktualiteiO. - 22.40 Sport op 
zaterdag. — 23.10 De tafels van 
tien. - 23.25 Nieuws. - 23.45 
Studio Sport extra. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
— 21.00 Eurovisiesongfestival 
1981. - 23.30 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 So ein Otto 
(show). — 21.00 Eurovisie song
festival - 23.30 Nieuws. - 23.50 
lm Namen des Gesetzes (politie-
film). — 1.10 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
sen Palais (O. — 20.15 Wetten, 
Das.-? (show) — 21.55 Nieuws. — 
22.00 Das aktuelle sport-studio. — 
23.15 11 uhr 20 (misdaadfilm). — 
020 Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 

Fred Astaire en Cyd Charisse 
in de muzikale dansfilm. 
Allen op het toneel (The Band 
Wagon) van Vincente Minelli 
(1952-VS). 
(Zaterdag, BRT om 16 uJ. 

20.00 Nieuws. — 20.15 Muziek van 
Astor Piazzolla. — 21.20 Tover-
priesters in Nepal (dokJ. — 22.55 
Experimente (experimentele film). 
— 23.05 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.30 Garou-Ga-
rou le passe-muraille (gangster
film). — 21.00 Eurovisiesongfesti
val. 

F1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Les ani-
maux du monde (dokJ. — 21.00 
Eurovisiesongfestival. — 0.00 
Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Carte Ver
meil (TV-film). - 22.05 Vanété 
(Bravo). - 22.55 De Dhaulagiri-
berg (dok). - 23.25 Nieuws. — 
23.40 Rockkoncert in Berlijn. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Histoires extraordinaires 
(f). - 21.25 Nieuw-Caledonië 
(dok.). - 22.20 Nieuws. - 22.40 
Michel Piccoli (portreO. 

Zondag 

BRT1 
10.00 Euchanstieviering vanuit Si-
naai. — 11.00 Konfrontatie (debaO. 
— 12.00 Nieuws voor gehoorge
stoorden (tot 12.30). — 14.30 Voor 
boer en tuinder (Open School). — 
15.00 Ronde van Vlaanderen (re
portage). — 16.15 Sesamstraat — 
16.45 Het gevleugelde veulen 
(jeugdfilm). — 17.45 Sportuitsla
gen. — 18.30 Doctor Snuggles. — 
18.35 Leven... en laten leven (kwis). 
— 19.45 Nieuws. — 20.00 Sport
weekend. — 20.30 Paradijsvogels. 
— 21.10 Hun stad (Chicago). — 
22.00 Lied van mijn land. - 22.30 
Nieuws. 

NED1 
17.00 Martin Luther King (dok.) -
Van Montgomery tot Memphis. — 
19.00 Nieuws. — 19.05 De natuur 
en de mens (dokJ. - 20.00 Kijk 
haar. — 20.40 De achterkant van 

het gelijk (debaO. - 21.40 Avond-
rood (toneel). - 23.00 Nieuws. 

NED 2 
13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 15.30 Nieuws. — 15.35 
Bolke de beer. — 15.45 De kleine 
zwerver (fJ. — 16.10 De verliezers 
(over de Pausen). - 16.35 Wilder
nis (dokJ. - 17.05 Studio Sport I. 
- 17.35 Spitsbergen 79° NB 
(dokJ. — 18.30 Sesamstraat — 
18.45 Sprekershoek. - 19.00 Stu
dio Sport II. — 20.00 Nieuws. — 
20.10 Horizon. — 20.40 Humanis
tisch Verbond. — 20.45 Vooruit
zichten (film). — 21.55 Lotgevallen 
(reportage). - 22.40 Vals plat: 
interviews over politieke zaken. — 
23.25 Nieuws. 

RTB1 
12.00 Faire te point (debaO. — 
13.00 Nieuws. - 17.00 Trotsky 
(portreO. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Tic tac-show (spel). — 21.30 Les 
marchands de rêve (tv-film). — 
23.00 Nieuws. 

ARD 
9.15 Programma-overzicht — 9.45 
Streng geheim: wet onderzoek in 
W.0. II. - 10.45 Sendung mit der 
Maus. — 11.15 Kaffee oder Tee. — 
12.00 Der Int Frühschoppen. — 
12.45 Nieuws en weekspiegel. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 König der 
Könige (bijbelse film). - 22.55 Mis
daadpreventie. — 22.55 Nieuws. 
— 23.00 Bilder von Morgen und 
Botschaften für die Zukunft (repor-
tage). 

ZDF 
10.00 Porgramma-overzicht — 
19.00 Nieuws. — 19.10 Ringstras-
senpalais (f J. — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Homoseksuelen in San Fran
cisco (dok.). — 23.00 Franz Liszt 
(portreü. — 23.25 Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Archaoto-
gie am Rhein (dok.). — 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Kontaktma-
gazine. — 22.30 Rudi kann's nfcht 
lassen. — 23.10 Nieuwa 

LUX. 
19.00 Informatief magazine. — 
19.30 Filmmagazine. — 20.00 Kojak 
(f J. — 21.00 Le fauve est déchainé 
(film). — 22.30 Ongewoon Spanje 
(dokJ. 

F1 
1955 Les animaux du monde 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Un moment d'égarement (film). — 
21.50 Koncert - 22.40 Dokumen-
taire. Aansluitend nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Nana (f J. -
22.15 Alaska en Amerika (dokJ. — 
23.05 Le songe du critique (eenak-
ter). - 23.35 Nieuws. 

F3 

20.30 Experimenten met abstraktie 
(dokJ. - 21.25 Nieuws. - 21.40 
L'lnvité de Fr. 3. — 22.35 La fin du 
jour (film). 

Maandag 

BRT 1 
15.30 De helikopterkinderen 
(jeugdfilm). — 16.25 Sint-Lucia-
meer, Zoeloeland (dok.). — 18.00 
Doctor Snuggles. — 18.05 Maja de 
bij. — 18.30 Bonjour la France 
(Open School). - 19.00 Lacher
tjes. — 19.07 Uitzending door der
den (Israëlitisch). — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 Het geslacht Rius (f). -
21.05 Sportshow. — 21.50 Omme-
kaar. — 22.30 Nieuws. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.50 Klem 
(Info). - 19.00 Heidi (strip). -
19.25 Hier Parijs, hier Jan Brusse. 
— 19.40 Het ijs-circus van Moskou. 
— 21.00 Wie van de drie? (kwis) 

- 21.37 Nieuws. - 21.55 Intro 
Music Gallery (variété). — 23.00 
Socutera. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 De vijf (f). 
- 19.25 Banana Split - 20.00 
Nieuws. - 20.27 De fabriek (f). -
21.20 Er kan gelachen worden (ka-
bareO. - 21.50 Aktua tv. - 22.25 
Soap (f). — 22.50 Tros sport extra. 
- 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

15.55 Mathias Sandorf. - 19.30 
Nieuws en weerbericht — 19.55 
Le Sucre (film en debat). — 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Manchmal 
bin ich ein Adier. CTV-film). — 21.15 
Kontraste. — 22.00 Ich küsse Ihre 
Hand, Madam (Show). - 22. 30 
Tagesthemen. — 23.00 Elegie 
(film). — 00.55 Nieuws. 

diagnoses, tips. — 21.00 Heute-
journal. — 21.20 Auch dieser 
Strasse geh'ich nicht raus (dok.). 
- 23.05 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Montage-
bend im dritten. — 21.45 Rom, 
offene Stadt (film). - 23.25 
Nieuws. 

LUX 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 Fa
mily hours (f). — 21.00 A coeur joie 
(film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Picpus (Po
litiefilm). — 22.00 Jules Maigret 
(portreO. — 23.00 Nieuws. 

A 2 

ZDF 

10.00 (Gezamenlijke programma's. 
— 19.00 Nieuws. — 19.30 Hitpara
de im ZDF. — 20.15 Onderzoeken, 

20.00 Nieuws. — 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 Les enthou-
siastes (dok). — 22.25 Muziek en 
verhaal (portreO. — 2325 Nieuws. 

Dinsdag 

1 7 Al 

BRT 1 
15.30 Helden uit de bijl 
16.15 Diereneldorado in 
(dok.). - 18.00 Doctor 
— 18.05 Sesamstraat -
avontuur van de Grieks 
(dokJ. - 19.05 Toets ( 
19.45 Nieuws. - 2010 
sion 1980 a L'Olympia 
21.00 Brokken maken (o 
lisme).-21.501.Q (kwis 
Koncert (Leos Janacek 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes 
20.40 De koningin var 
(film). - 22.25 Bonjour 
(Open School). 

F 3 
20.(X) Les jeux de 20 heures (spel). 
— 2030 Terreur sur Ie Britannk; 
(pofitieflm). - 22.15 Nieuws. 

NED. 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 
samstraat - 19.00 
krant — 19.30 Koorzan 
20.20 Ronduit. - 21.0 
wonen bij de mensen. -
aktief. - 21.37 Nieuwi 

iraciv. : 
ZATERDAG (4 ipro-o» i 
calfilm AMan op het tonmlCfhm B n d Wigon) van yfin-
cente M h w l (1962) i»ëihti i i i—opBibouiii>d wind h t 
wereUbekand» i«d .Thaf* «ntarWmwnf. «an «oort 
definiéiing w i hst IsMn in 4a ahowuMraU. A v i da 
hand van nat aoanarto naan MbtaB flaprabaara aan 
beaU op ta hangan wan hat «MWildla OM 4a ahowbuai-
naaa «wofdt gahalan. D a a n i H > 4 B « a r Tony Huntar d a 
aan da afgvig toa iai ia kt g M i o o d «n wamoopt i l afin 
I .117 - - U u k^MB^^^A a ^ ^ ^ ft^MMB V « ^ ^ M ^ ^ ^ i^ tlfflJlMlt 
Dezmngan. n | varaan n a v laaai vant w a v ra| noapi 
goho^pan la kunnan woi4Bn 4oor ]^|n wian4Hi Laalar 
en Uly Marton. Hfi ba«bR 4a M n 4BMnHar 4a ruQ «oa «a 
keren en tanig ta karan n a v hat taalar. In 4 n a flm 
brengen Frad Aalaia an i | n tagwapaatalar Cyd 
Chariaaa enkele d a n a d i ^ d a tot 4a baaiauK 4a firn-
geechiedenia behoren. (BRT 1) — Mfatydbtavnakieg^ 
wijd aan omateuia dto lich prabaran ta varvohnÉkan da 
schiklers, tekenearat graRci en kmatdnjMnra^ — Tarwijl 
het programma zelf one niet inlaraaaaart a|jn wij toch 
benieuwd om de wimeer te karvwn wan het fijTOMWa-
songfestivaL Hopelijk wordt het niet o ran kandklale 
Emiy Starr, zoniet moet de BRT d e kemnia volgand jaar 
organizeren en gezien de financiéle aNuaHa van de 
BRT.. De KRO brengt vanavorwl de late aHevering van 
de 
2-delige monsterfilm 77>e Rebels, over de Amerikaanse 
vrijheidsstrijd naar het boek van Jdm Jake, een soort 
vervolg op zijn suksesvol boek .The Bastard", dat 
eveneens verfilmd werd voor TV. „The FHebete" is echt 
iets voor liefhebbers van avontuur, pioniers en historie. 
De belangrijkste figuur is Philip Kent, een Franse 
edelman die zijn titels met alles eraan en erop heeft 
weggegooid en naar Amerika is getrokken om er te 
vechten tegen de Engelsen. (Ned. 1) 

Z O N D A G (5 april) — Wielrennen: Ronde van 
Vlaanderen! — Vara brengt op Ned. 1 Avondrood, een 
soort toneelstuk dat is ontstaan uit improvizaties. Het 
stuk speelt in een bejaardentehuis en de akteurs en 
aktrices laten zien hoe zij zelf denken dat ze zouden 
kunnen zijn als ze oud zullen zijn. Enkele jaren terug 
bracht de Duitse TV „Avondrood" als teaterstuk. Het 
heeft toen in Duitsland zoveel indruk gemaakt dat het 
door de Duitse TV speciaal voor het TV-medium werd 
bewerkt en opnieuw gebracht zal worden. — In de 
reeks gesproken portretten van revolutionairen die 
Henri Guillemin brengt op RTBF is vandag Stalin aan de 
beurt. En laat op de avond vertoont RTBF het 2de deel 
van de reeks The Dream Merchants, een reeks over het 
begin van Hollywood als fiimstad, naar het werk van de 
bestseller-auteur Harold Bobbins van wie zowat 25.000 
boeken per dag over de hele wereld gekocht zouden 
worden. Veronica zond de reeks al eerder uit in vier 
afleveringen. RTBF brengt ze in twee delen. 

M A A N D A G (6 april) - Het woord en het 
verschijnsel „zelfhulpgroepen" zijn in de mode. Omme-
kaar, het sociaal-maatschappelijk magazine van BRT is 
gewijd aan zelfhulpgroepen voor gehoorgestoorden. — 

In 1979 maakte het IJscircus van I 
ata keer in z'n geschiedenis een toi 
Het Uèdrcus van Moskou is eer 
optreden: een wervelende show n 
atunta en Ijscircusnummers met 
jechta" ijahockeywedstrijd, gespei 
(Avro/Ned 1). — Le sucre. een 
quea Rouffto (1978) is gebaseen 
Georgea Conchon die op zijn beur 

' getwurd feit: 1974, in Frankt 
- te ontetaan. De mensen ko 

op on drijven meteen de 
achter nlemool opgezet spel door 
Hga herea Hierrond draait het ver 
d a via zijn vrouw erg rijk gewo 
financiële advizeur die hem aanraa 
geijk te jnveeteren in de suikemijv 
geMlgd door een debat over bei 
1) 

DINSDAG a aprii) - Kijk 
dertitel ^rokken maken" en gé 
Brokkenmakers vertellen zelf waa 
ken uithalen, hun uiteenlopende di 
gen van hun uitspattingen. (BRT ' 
uitzonderiijke hoogvlieger, is De i 
((Dalifomia Split), een film van Ri 
toch het bekijken waard. (BRT 2 
speelt in de wereld van goktente 
nen. Bill, een tweederangsjournali! 
van zijn vrouw waagt wel eens 
Chariie, een beroepsspeler die ve 
wedrennen trekt, zonder gezin, z 
wel met veel relaties en vrouwtje 
ben niets met elkaar gemeen tenz 
dag wint Bill een heus fortuin... M 
liott Gould, Ann Prentiss, Gwen W 
we/ iets is de TV-bewerking van h 
ke" van de Engelse schrijver Mie 
soon is de rijke mevrouw Salesby 
haar eigen manier een fabriek leic 
heid en rechtvaardigheid boven al 
goeie gaven in de zakenwereld. 

WOENSDAG (8 april) 
Wevelgem! — En voetbal: de he 
halve finales om de drie Europe 
drid —Inter Milaan; Liverpool —Bi 
Tiblissi —Feyenoord; Carl-Zeiss 
witch —FC Keulen; Sochaux—/ 
wordt de Australische film Cath 
Crombie (1979) gedraaid. De film 
huwelijken: Cathy, een Maltese 
trouwen en emigreren naar Ausl 
kinderen. Stilaan groeien Cathy i 
zekere dag verdwijnt John spoot 
keerd zijn naar Griekenland e 
dochtertje Maris meegenomen. C 
gerecht kan niet helpen en de G 
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TV-programma's 15 

sdag 
7 APRIL 1 

3n uit de bijbel ( f ) — 
neldorado in het nauw 
800 Doctor Snuggles 
samstraat — 1835 Het 
an de Gnekse teksten 
1905 Toets (satire) — 
NS — 2010 Magie lllu-
a LOlympia (show) — 
<en maken (over vanda-
1 5 0 I Q (kwis) - 2220 
eos Janacek) — 2235 

naai beestjes (dok) — 
koningin van het spel 
225 Bonjour la France 
lOOl) 

idjournaal — 1836 Se-
- 1900 EO-kinder-

9 30 Koorzang Israel — 
duit - 21 00 God wil 
i e mensen - 21 25 EO-
21 37 Nieuws - 21 55 

Den Haag vandaag — 2210 Op 
zicht (kunstig magazine) — 2245 
Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws - 1859 De kleine 
zwerver (fJ - 1925 De Glaner-
brugger muzikanten — 2000 
Nieuws — 20 27 Ik verzin wel iets 
(toneel) - 21 55 Zaalvoetbal (Ne
derland—België) — 2255 Hier en 
nu — 2335 Leven en sterven — 
2350 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 56 Salut cham
pion' (dokJ — 2050 Au nom de la 
loi (Info) — 21 50 Grands orches-
tres grands chefs (dok j — 22 40 
Nieuws en weerbencht 

RTB 2 

1830 The Muppet Showl 1955 
Chansons souvenirs (show) — 
21 00 Un joh petit com (film) — 
2200 Clap la fète aux images 
(kortfilms) ' 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Was bin ich 
(kwis) — 2100 Aktualiteitenru-
briek - 21 45 Quincy ( f ) - 2300 
Das Frettchen CTV-film) - 0000 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Ehen vor 
Gericht ( f ) - 21 00 Heute-Journal 
— 21 20 Die Verlorene Kindheit 
des Alexander H (reportage) — 
22 05 Zandy s Braut (film) - 23 40 
Nieuws 

D3 
925 Sesamstrasse — 1945 Ge
westelijke aktualiteiten — 2000 
Nieuws - 2015 Galerie - 21 00 
Portrat — 21 15 Familienrat — 
21 45 Schaupiatz - 22 30 Medizin 
im dritten — 2315 Nieuws 

LUX. 
11 45 La bonne franquette — 
1945 Dierenmagazine — 1955 
RTL-Flash (spel) - 2000 Dallas 
(f J — 21 00 Honore de Marseille 
(kluchtfilm) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Dans quel-
ques instants (TV-film) — 21 35 
Monte-Carlo Show - 22 30 Ques
tionnaire — 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2030 D'accord 

Circus van M o s k o u voo r de eer-
lenis een toe rnee bu i ten Rusland 
skou IS een repor tage van een 
nde show me t ve le spectacula i re 
nmers me t als hoog tepun t een 
tn jd , gespeeld d o o r ech te be ren 
Sucre e e n Franse f i lm van Jac-
i gebaseerd o p een r o m a n van 
o p zijn beur t gebaseerd is o p een 
'4, in Frankri jk dre ig t geb rek aan 
mensen k o p e n als in paniek alle 

meteen de pr i jzen o p Het w a s 
!t spel d o o r enke le kapi taalkrach-
aait het verhaal A d n e n Cour to i s 
j n jk g e w o r d e n is o n t m o e t een 
hem aanraadt zovee l ge ld als mo
le su ikemi jverhe id D e f i lm w o r d t 
laf over beursspekulaties (RTBF 

jn l ) — Kijk mensen heef t als on-
<en" en gaat ove r vandal isme 
len zelf w a a r o m ze vandalenst re-
n lopende dn j f ve ren en d e gevo i -
igen CBRT 1) — A lhoewe l geen 
ger , is De koningin van het spel 
f i lm van Rober t A l tman (1974), 
ard (BRT 2) He t hele gebeuren 
in gok tenten en paa rdenwedren -
ngsjournahst die gesche iden leeft 

we l eens e e n gok Hij on tmoe t 
peler die van de gok ten t naar de 
der gezin, zonder v r ienden maar 
sn v rouwt jes Bill en Char l ie heb-
emeen tenzi j hun gok lus t Z e k e r e 
) for tu in M e t G e o r g e s Segal El-
ss, G w e n Wel les, enz — Ik verzin 
ï rk ing van het bl i jspel „ Lucky Str i -
:hr i jver Michae l Bre t t Hoo fdper -
u w Salesby (Lies Franken) die o p 
I fabnek leidt en hierbi j mensel i jk-
3id boven alles stel t Da t zi jn geen 
kenwere ld ( N e d 2 / N C R V ) 

(8 april) — Wielrennen Gent-
itbal de heenweds tn j den van de 
dne Europese Beke rs Real M a -
/e rpoo l — Bayern M u n c h e n D y n 
Car l -Zeiss Jena — Benf ica Ips-
5 o c h a u x - A Z ' 6 7 - O p BRT 2 
e film Cathy's Child van Dona ld 
laid De fi lm gaat ove r g e m e n g d e 
;n Mal tese en J o h n een Gr iek 
T naar Austra l ië Z i j kn jgen t w e e 
'len Cathy en J o h n uit elkaar en 
John spoor loos Hij zou te rugge-
skenland en heef t het 3-jarige 
genomen Ca thy is wanhop ig Het 
en en de Gr iekse kolonie en am

bassade besche rmen J o h n G e v o l g d d o o r e e n debat 
over gemengde huwelijken — In Countdown, het 
popmagaz ine van Ve ron i ca ( N e d 1) zit e e n u i tgebre ide 
repor tage ove r het o p t r e d e n van d e g r o e p The W h o 
t i jdens het Rockpa las t -koncer t dat o p 28 maar t w e r d 
u i tgezonden d o o r W D R — S inds twaal f jaar te is teren 
terreur, haat e n b o m m e n he t dagel i jks leven in Ier land In 
de repor tage Die Erben des Masses, w o r d t d ieper 
ingegaan o p d e p rob lemen van j onge ren in Noord- ler -
land ( Z D F ) 

D O N D E R D A G (9 apnO - Een vinger in de 
pap, het j ongerenmagaz ine van BRT 1 is hoofdzake l i j k 
gew i jd aan k inderen van gas tarbe iders in België — Ter
wij l de K R O (de kato l ieke zender ) aandacht bes teed t 
aan kato l ieke j ongeren (katoliek opgevoed) gaat he t 
N O S - p r o g r a m m a Denk-beekl o v e r d e ve randenng van 
ge lov ig naar onge lov ig In het ee rs te p r o g r a m m a preiat 
Dol f Re i jmers m e t v ier ve r t egenw oo r d i ge r s van d e 
j onge generat ie over w a t ge loven v o o r hen b e t e k e n t In 
he t t w e e d e z i t ten naast p rezen ta to r He lmer t W o u d e n 
b e r g aan tafel mr G Camme lbeeck , van de Amster 
d a m s e universitei t , Han Lammers , e e n landdrost (een 
soo r t „geb iedsovers te " in d e po lder) , C e e s Noo ten 
b o o m , auteur en He rman W igbo ld , hoo fd redak teu r van 
he t Vr i je Vo l k en tv -prezenta tor — In het popula i r -we
tenschappel i jk magazine Autant savoir van RTBF 1 zit 
een u i tgebre ide repor tage ove r he t LPG-gas 

V R I J D A G (10 apnl) - D e 7de a f levenng van de 
open sc/)ooAreeks „ O p zoek naar w e r k " gaat ove r het 
selekt ie- interv iew (BRT) — Stan ley D o n e n w o u het ge
beu ren in een fi lmzaal in de jaren der t ig reg is t reren en 
v e r w e r k e n in een g ro te fi lm Oorspronke l i j k w o u hij een 
fi lm maken die zou bes taan uit alle e lementen waaru i t in 
die t i jd een f i lmvoorste l l ing bes tond t w e e vol ledige uit
een lopende f i lms tussendoor het aktua l i te i tenprogram-
ma (van Fox Mov ie tone ) en t w e e lancementen van de 
k o m e n d e f i lms D e Fox Mov ie tone- f i lm is weggeva l len 
a lsook een lancement D e t w e e hoofd f i lms zi jn Dynami
te Hands ( zw -wJ Deze b reng t een gesch ieden is uit de 
pro fess ione le b o k s w e r e l d met er in v e r w e r k t f ragmen
ten uit boks f i lms en Baxters Beauties of 1933 Deze 
gaat ove r een tweederangsdanse res je dat moe t inval 
len voo r de gril l ige s ter en die o p slag b e r o e m d w o r d t 
Movie, Movie van Stanley D o n e n met G e o r g e C S c o t t 
Har ry Hamlin Bar ry Bos tw ick Tr ish van Deve re Red 
But tons, Eh Wal lach e a ( B R T 1 ) Na de fi lm volgt in 
Curriculum een gesprek me t Rober t H o u b e n e k s — mi
nister van Vo l ksgezondhe id en Gez in in de homogene 
reger ing van Eyskens (1958) en nat ionale voorz i t te r van 
de C V P / P S C Hopel i jk stelt Ivan van den Be rghe de 
vraag in hoever re de minister van Staat z ich schuld ig 
voel t — samen met zi jn kol lega s van toen — aan de hui
d ige krisis en de f inanciële put waann België is terecht
g e k o m e n — Een aanrader t je Herinneringen aan Willy 
Walden en Piet Muyselaar Wi l ly W a l d e n en Piet 
Muyse laar is het onvergete l i j ke kom ische d u o uit de 
g roo ts opgeze t te legendansche revues Sn ip en Snap 
van Rene S leeswi jk (Ned 2 / A v r o ) 

pas d accord — 2040 Autopsie 
dun sacnfice (TV-film) - 2330 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 David et Betsabee (film) 
— 2220 Nieuws 

Woensdag 
8 APRIL 

BRT 1 
15 30 Wielrennen Gent-Wevelgem 
(reportage) — 17 30 Op het schild-
padplein — 1830 Doctor Snug
gles (stnp) — 1836Batt lestarGa-
lac t ica(SFfJ - 1922 Uitzending 
door derden (CVP) - 1945 
Nieuws - 2015 Arnold ( f ) — 
20 40 Er is geen terugkeer mogelijk 
(tv-film) - 2215 Nieuws 

BRT 2 

2015 Cathy s child (film) - 21 45 
Debat over gemengde huwelijken 

NED 1 
1000 Schooltelevisie - 1530 De 
botenbouwers (strip) — 15 40 De 
bedreigde dierenwereld (dok) — 
1605Simonskoop — 16 30 Ren je 
rot (spel) — 17 30 Surfen een 
kwestie van durven i — 1830 
Jeugdjournaal — 1836 Sesam 
straat — 1850 Toeristische tips 
— 1900 Van gewest tot gewest 
— 2000 De lange weg naar huis 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Pano 
ramiek - 2240 Studio Sport -
2330 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws — 1 8 5 9 l k g a m n e i 
gen baan (dok) — 19 25 Kenmerk 
(info) - 2000 Nieuws - 2017 
Socutera — 2032 Countdown 
(pop) — 21 15 Tenspeed and 
Brownshoe (fJ - 2200 Info TV 
— 2235 De advokaten ( f ) — 
2302 Teleac - 2337 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
No mans land (tv-film) — 21 15 
Point de mire (magazine) — 22 25 
Pierre Paulus (portret van een 
schilder) — 2240 Nieuws 

RTB 2 
1745 The Muppet show - 1955 
Sportmagazine 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Voetbal 
(reportage) 

ZDF 

21 00 Heute-Journal - 21 20 Die 
Fuchse (fO — 2210 Kinderen in 
Noord-lerland (reportage) — 
22 55 Der Menschenfeind (toneel) 
— 115 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Arabieren en joden in 
West-Jordan'e (reportage) — 
2215 Nordwest Passage (film) — 
015 Nieuws 

LUX 

1945 Dierenmagazine — 1955 
RTL flash (spel) - 2000 Muzikaal 
programma — 2100 Les vain 
queurs (oorlogsfilm) — 2250 Tai 
wan ten opzichte van Europa 
(dok) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 Douchka 
(tv film) — 22 00 Boekenmagazi 
ne — 2300 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Palmares 
81 (variete) — 21 50 Special grand 
stade — 22 50 Histoire courte — 
2320 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Par I amour possede 
(film) — 2205 Nieuws 

Donderdag 

BRT 1 
1530 Helden uit de bijbel ( f ) -
16 20 Krugers wildtuin uit de brand 
(dok) - 1650 Klem klem kleuter
tje — 1800 Doctor Snuggles — 
1805 Huckleberry Finn ( f ) — 
1830 Een vinger m de pap — 
1900 Leren kijken (dok) - 1922 
Uitzending door derden (SP) — 
1945 Nieuws - 2010 Dubbel 
dobbel (kwis) — 20 55 Panorama 
- 21 45 Dallas ( f ) - 2230 Sport 
tribune — 2300 Nieuws 

BRT 2 
2010 Loon naar werken (Open 
School) — 2040 De schilderachti 
ge weg (TV spel) — 21 50 Premie
re 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se 
samstraat — 1900 Speedy Gon 
zales (strip) - 1920 Ivanhoe ( f ) 
- 1945 De BB show - 2050 
Katoliek opgevoed (reportage) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Denkbeeld 
(over ongeloof) — 23 00 Gelet op 
Europa - 23 20 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Scooby 
Doo(stnp) — 19 25 Jan J De Bom 
v /h de kindervriend — 2000 
Nieuws — 20 27 De Lemmings ( f ) 
- 21 20 De ombudsman - 21 50 
Edelvrouw bedelvrouw ( f ) — 
2225 Achter het nieuws - 2320 
Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Tuinen (re
portage) — 2020 Le C^valeur 
(film) — 2205 Le carrousel aux 
images — 2305 Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet Show 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Pro und 
Contra Diskussie — 21 00 Ver 
txjrgen camera — 21 30 Alles oder 
nichts (kwis) — 22 30 Tagesthe-
men - 2300 Herzog Blaubarts 
Burg (opera) — 0000 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 30 Costa Cor-
dalis (show) - 2030 Erben will 
gelernt sein ( f ) — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Die Bonner Run
de — 22 20 Kindheit in Amacueca 
(Reportagefilm) — 2315 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Der Tag 
bncht an (film) — 21 40 Medizin im 
dritten 

LUX 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Super Jaimie (SF f ) - 2100 
Popsy Pop (avonturenfilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 20 30 Salut cham 
pion ( f ) — 21 30 Aktualiteitenma 
gazine — 2230 Camille Pissarro 
1830 1903 (portret) 

A2 

20 00 Nieuws - 20 35 La retraite 
de Jean (TV film) - 22 35 Muzi 
kaal programma — 23 35 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 L homme a I impermeable 
(politiefilm) - 2220 Nieuws 

Vrijdag 
10 APRIL 

BRT 1 
1530 Helden uit de bijbel (fJ -
1620 Het hart van de Kalahan 
(dok) — 1650 Biljarten (reporta
ge) — 18 00 Oum de witte dolfijn 
— 1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Op zoek naar werk (Open 
School) - 1900 Lachertjes -
1907 Uitzending door derden 
(KTRO) - 1945 Nieuws - 2015 
Movie Movie (film) — 21 55 Curri
culum Robert Houkjen — 2245 
Nieuws 

BRT 2 
2015 De zes vrouwen van Hendnk 
VIII ( f ) - 21 45 Dag aan dag -
2215 De zeven Samoerai (mime) 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat - 1900 NCRV steden 
spel — 2030 U ZIJ de glorie m 
passietijd — 21 10 Herinnenngen 
aan Amsterdam — 21 37 Nieuws 
- 21 55 Ander nieuws - 2235 In 
vredesnaam — 2320 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (stnp) — 1905 Av ros 
Toppop — 2000 Nieuws — 2027 
Herinneringen aan Willy Walden en 
Piet Muyselaar — 21 50 Aktueel 
en informatief - 22 35 Datfas (f J 
— 2325 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19 30 Nieuws - 19 55 A 
suivre (info) — 21 15 Maudits je 
vous aimerai (film) 

RTB 2 
19 55 Maitres et valets (f J - 20 45 
Sportaktualiteiten 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Lebensgier 
(film) - 21 45 Der 8 Maerz (DDR 
reportage) — 22 30 Tagesthemen 
— 23 00 Die Daemonen ( f ) 

ZDF 
1900 Nieuws - 19 30 Auslands 
journal - 2015 Der Alte ( f ) -
2115 Komische sketches - 22 00 
Heute-journal - 2220 Kultureel 
magazine — 22 50 Sport am Frei-
tag — 2330 Die jungen Wilden 
(film) — 1 00 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Manfred 
Weil (portreü - 21 00 Reporter 
(reportages) — 21 30 Gott und die 
Wel t — 22 00 Tour de Ruhr (repor 
tage) — 2245 De biografie van 
een dorp — 0 0 0 Nieuws 

LUX 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Hunter ( f ) — 21 00 Les affameurs 
(western) — 22 30 Automagazine 

ITV 
1030 Gevarieerd programma — 
1845 Nieuws - 1900 Thames 
news — 19 30 Thames Sport — 
2000 Family fortunes - 2030 
Charlies angels - 2230 Holding 
the fort — 22 00 My father s hou 
se - 23 00 Nieuws - 23 30 Ben 
son — 0 00 The London program 
me 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 20 30 Silence on 
aime (toneel) 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Medecins 
de nuit (f J — 21 35 Apostrophes 
- 22 55 Nieuws — 23 05 La tortue 
sur le dos (film) 

F 3 
20 30 Le nouveau vendredi (repor 
tage) — 21 30 Maitre Daniel Rock 
(tv spel) — 22 30 Nieuws 
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Tentoonstelling te Brussel 

Werken op papier van Klimt, 
Schiele en Kokoschka 

Het schijnt de expositie-aktiviteiten van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten beslist voor 
de wind te gaan. Het opmerkelijke daarbij is dat het Paleis een duidelijke voorkeur aan de dag 
legt voor de kunst van rond de jongste eeuwwisseling. Zo kregen we tijdens Europalia 1977 de 
grandioze Jugent/sf/7-expositie te zien en verleden jaar de al even geslaagde Art nouveau in 
België. Vanaf morgen tot 17 mei gaat nu de tentoonstelling van werken op papier van Gustav 
Klimt, Egon Schiele en Oskar Kokoschka, die in de eerste twee decennia van deze eeuw de 
Weense schilderkunst een zo eigen gezicht gaven. De expositie omvat zowat 150 werken. Op 
deze tekeningen, akwarellen en gouaches komen we in een volgende aflevering uitvoerig terug, 
terwijl we nu deze drie voor de eerste periodes van de moderne kunst zo belangrijke 
kunstenaars even historisch situeren. 

Geëmotioneerde 
„fin de siècle" 
Rond de eeuwwisseling behoorde 
Wenen als hoofdstad van het 
Oostennjks-Hongaarse rijk tot een 
van de meest fascinerende steden 
van Europa. Het mondaine leven 
tierde er welig in een sfeer van 
door de industnele revolutie geïn
spireerde euforie, van soldatesk 
vertoon en van een dekadentie die 
elk eeuweinde wel ergens ken
merkt. De extremen tekenden zich 
dan ook duidelijk af eksklusieve 
rijkdom naast proletarische ar
moede, macht naast verloedering, 
een vennnigde vergeestelijking 
naast levenslustige oppervlakkig
heid Maar daarnaast, of wellicht 
juist daarom, was Wenen 'n brui
send centrum van toen aktuele, 
„modern" artistieke bednjvigheid. 
Als schrijvers werkten er Hof-
mannstal, Schnitzler en Musil 
Mahler, Richard Strauss en vooral 
Alban Berg komponeerden er de 
muziek andere notenbalken op. En 
natuurlijk werkte er de mentaal zo 
sterk vernieuwende invloed van 
Sigmund Freud fel door. In dat 
klimaat kregen de plastische talen
ten van Klimt, Schiele en Kokosch
ka hun vorming en ontplooiing. 
Door de kosmopolitische inge
steldheid van de toenmalige Oos
tennjks-Hongaarse hoofdstad wa
ren de drie protagonisten van de 
nieuwe Weense school (de enige 

in de recentere tijden) ongetwij
feld best op de hoogte van wat er 
in de internationale schilderkunst 
aan de gang was. de tnomf van de 
Jugendstil, de in Frankrijk vanuit 
het impressionisme doorgevoerde 
vernieuwingen, het hoogtij van het 
symbolisme (met oa. de in Den-
dermonde geboren Khnopff), het 
mede door Van Gogh aangezette 
expressionisme met als eerste 
hoogtepunt Munch en in 1903 de 
oprichting van de Brücke en rond 
dezelfde tijd van de Blaue Reiter. 
Deze kennis gepaard aan het ty
pisch Weense klimaat zou even 
plots als kort aanleiding geven tot 
een geweldige artistieke uitbar
sting, waarvan twee kunstenaars 
in 1918 door een griepepidemie 
geveld werden (Klimt en Schiele) 
en Kokoschka door vooral poli-
tiek-gewelddadige redenen van 
Wenen weggetrokken werd. 

De „grote" drie 
Zonder enige twijfel zal het We
nen van rond de eeuwwisseling 
wel meer expositiewaardige talen
ten geleverd hebben dan de drie 
die we straks in het Paleis te zien 
krijgen. Laten we hopen dat de 
vergetelheid maar van korte duur 
is (dat geldt trouwens ook voor 
kunstenaars van hier, en waarom 
zou het Paleis daar 'ns niets aan 
doen?). Beknopt schetsen we nu 
de artistieke loopbaan van onze 
postume exposanten. 

Gustav Klimt (1862-1918) was dé 
vaandeldrager van de grote herle
ving van de Weense schilder
kunst Omwille van zijn vorming 
behoort hij duidelijk nog tot de 
tweede helft van de vorige eeuw. 
Van daaruit wellicht stamt de wat 
te statische, soms te klassicisti-
sche kompositie van zijn grotere 
werken, die veelal een sterk deko-
ratieve allure hebben. Niet zelden 
trouwens werd hij aangezocht om 
belangrijke versieringsopdrachten 
uit te voeren (oa. het Wiener 
Burgtheater en de Universitat aan 
de Ringstrasse en ook een muur
schildering in het weergaloze Ju-
gendstil-monument aan de Brus
selse Louizalaan). Maar tegelijk 
was Klimt ook de uitverkoren por
tretschilder van de Weense bur
gerij, die de modieuze en Moors-
geïnspireerde ornamentiek niet 
schuwde. Ook de erotiek overi
gens niet, maar deze werd dan 
steeds wel verhuld in een pate-
tisch mozaïek van struktuureffek-
ten die daarbij door goudglimmer 
nog een extra getemperdheid 
meekregen. Daardoor is Klimt mis
schien ogenschijnlijk verworden 
tot een postkaartkunstenaar, maar 
zijn tekeningen (waarover volgen
de week dus meer) tonen duidelijk 
de waarheid van deze schilder 
wiens elegantie een existentiële 
werkelijkheid in zich draagt. 

De zeer jong gestorven Egron 
Schiele (1890-1918) was een leer
ling van Klimt, maar beslist geen 
slaafse volgeling. Waar Klimt als 
de ervaren society-schilder carriè
re maakte, genoot Schiele eerder 
het imago van „peintre maudit", 
waarschijnlijk mede omdat zijn be
wondering voor Modigliani nogal 
eens in zijn werken doorschemer
de, terwijl hij ook de erotiek op 
een voor zijn tijdgenoten eerder 
schokkende wijze behandelde (hij 
belandde trouwens een kleine 
maand in de cel wegens zogezeg
de pornografie). Zijn schilderijen 

OK 

Oskar Kokoschka, meisjesnaakt, potloodtekening, 1908, verzameling R. 
Leopold, Wenen. 

hebben doorgaans een sterk grafi
sche inslag, wat ons dus bijzonder 
verwachtingsvol doet uitkijken 
naar de ongeveer 50 werken die in 
het Paleis getoond worden. Schie-
les dood in 1916 gebeurde in wel 
sterk dramatische omstandighe
den. Op 6 februari was Klimt ge
storven, wat een diepe indruk op 
hem maakte. Tegelijk evenwel 
kreeg hij de voornaamste zaal 
toegewezen op het zo belangrijke 
Weense Salon, waar hij een 
enorm sukses kende. Op 28 okto
ber stierf dan zijn vrouw Edith 
Harms, die toen zwanger was, aan 
de Spaanse griep. Drie dagen later 
werd Schiele door dezelfde epide
mie geveld. 

Oskar Kokoschka (1887-1979) 
was uitsluitend in zijn jeugd be
trokken bij de Weense Jugendstil, 
waarschijnlijk onder invloed van 
Klimt aan wie hij trouwens de 

grafiekreeks „Die traümende Kna-
ben" opdroeg. Al vrij vlug evolu
eerde hij tot een sterk bewogen, 
vrij wild expressionisme waarin de 
verfmaterie een belangrijke rol 
speelt. In de eerste wereldoorlog 
werd hij aan het Russische front 
gekwetst in 1934 verwijderde de 
moord op Dollf uss hem een twee
de maal van zijn moederstad, 
waarna hij zich, op de vlucht voor 
het nazisme, uiteindelijk in Londen 
vestigde. Omwille van de homoge
niteit worden tijdens de expositie 
enkel werken van Kokoschka van 
vóór 1920 getoond, wat meteen 
een duidelijk minder bekend as-
pekt van deze schilder aan bod 
brengt. Nic van Bruggen 

KMmt-Schiele-Kokoschka, 
werken op papier. 
Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningsstraat 10, Brussel 
tot 17 mei. 

Het „Verloren land ÊÊ 

van Erik Verstraete 

Egon Schiele, portret van Edith Schiele-Harms, 1915, privé-kollektie Lon
den. 

De geëngageerde bundel „Verlo
ren land" verschijnt dit voorjaar als 
een uitgave van „De Nederlanden" 
en de Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs (VVNA). 
De bundel bevat 21 gedichten en 
is een keuze uit het poëtisch werk 
van 1969 tot 1980. De dichter 
stelde dit werk in het teken van 
„het herstel van schoonheid en 
poëzie" en richt zich ook tegen de 
tijdsgeest, in feite tegen de voort
durende ondermijning en aftake
ling van geestelijke en artistieke 
waarden. 

Erik Verstraete gaf zijn bundel vier 
kerngedachten mee: een van No
valis, een van Rilke, een van Ernest 

van der Hallen en een van Wies 
Moens. 
Bij de verzen met volksverbonden 
en Vlaams-nationale, Dietse inslag, 
vinden we hier enkele reeds be
kende gedichten als „Aan Ernest 
van der Hallen, Pelgrim naar het 
Licht", „Aan Albrecht Rodenbach, 
Zanger en Levenwekker", „Hade-
wijch" en „Apokalyps der Lage 
Landen". Talrijker zijn de meer 
persoonlijke gedichten uit de cycli 
„Kinderen blij en blond", „De Blau
we Bloem" en „In Liefde en Ver
wondering". 

Deze waardevolle en mooie uitga
ve bevat een viertal tekeningen 
van de bekende schilder-graficus 

Luc De Ro uit Sint-Pieters-Leeuw. 
Anton Van Wilderode schreef een 
voortreffelijke inleiding. 
De dichtbundel „Verloren Land" 
zal worden voorgesteld in het Os-
terriethhuis te Antwerpen woens
dag 22 april om 20 u. Mark Ver
straete, broer van de dichter en 
akteur en Guido Van der 
Meersch, deklamator, dragen voor 
uit de bundel. Het Diets Zangkoor 
o.l.v. Walter 't Jollijn, zingt enkele 
Geuzenliederen en Vlaamse 
volksliederen van deze tijd. 

„Verloren land, gedichten door Erik Verstra
ete. Uitg. De Nederlanden (Antwerpen) 
195 fr. rek. 401-5007091-66 bij de auteur te 
Aartselaar. 
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„Kijk op het 
Heilige Land", 
vooral foto's 

Pracht ig van vo rm, mat ig 
van i nhoud Dat is de siot-
mdruk na lektuur van het 
doo r Eisevier u i tgegeven 
ki jk- en leesboek Ki/k op 
Het Heilig Land Aanvan
ke l i jk ove rwe ld ig t het 
werk maar met het om
draaien van de b ladz i jden 
t reden de teko r t komingen 
naar voren U i te inde l i j k 
w o r d e n ze als hmderh jk 
aangevoe ld 

Ktjk op Het Heihg Land ts 
de ver ta l ing (Hendr ik G 
Ni jk ) van het in 1980 b i j 
G G The Jerusa lem Publ i 
sh ing H o u s e u i tgegeven 
The Glory of the Holy Land 
De opzet en de fo togra f ie 
zi jn van A van der Heyden, 
de tekst van Sh iomo S 
Gafn i De auteurs o m 
sch r i j ven hun bedoe l ing m 
de s lo tparagraa f van het 
v o o r w o o r d „We nemen u 
mee op reis, op een exkur-

ste door het Heilige Land 
zoals het zich vandaag aan 
ons voordoet Anders dan 
de pelgrims van weleer, 
die het land vanuit het 
noorden en westen bin
nenkwamen, beginnen we 
onze tocht in het zuiden — 
in de voetstappen van de 
Kinderen Israels bif hun 
uittocht uil Egypte We zul
ten proberen u vertrouwd 
te maken met het land
schap en u een aantal be
zienswaardigheden tonen 
die u zelf waarscbtinlijk 
niet zou hebben ontdekt 
Daarnaast vertellen we u 
ook iets over hun geschie
denis We kunnen u geen 
uitputtend beeld bieden — 
daarvoor is een boek ten 
enenmale onvoldoende 
Maar wel beloven we u een 
dieper en rijker inzicht m 
de glorie van dit, het Heili
ge Land" 

Getsemane de plaats waar het Kruis stond 

In deze veelomvattende opzet zijn 
de auteurs slechts gedeeltelijk ge
slaagd Ongetwijfeld wordt de 
honger van de lezer naar dit fasci
nerende land gescherpt Het boek 
bevat immers ruim zeshonderd 
schitterende kleurenfoto's Boven
dien streeft men naar een bijna 
ontroerende volledigheid Geen 
steen van het land blijft onaange
roerd Inzoverre zelfs dat wij die 
het Heilige Land reeds driemaal 
bezochten en er in totaal ruim vijf 
weken verbleven, nog herhaalde
lijk werden verrast door nieuwe 
bezienswaardigheden Bovendien 
worden er in de tekst — die wat al 
te nadrukkelijk een vertaling is en 
waarin de overgangen vaak ge
brekkig zijn — zoveel facetten (de 
verschillende godsdiensten die in 
dit natuurlijk museum hun voe-

Door de leesbril bekeken 
De thans nog beroemde romancier Sir Walter Scott 
(1771-1832) bezocht ons landje in 1815, kort na de 
slag van Waterloo 

Advokaat Walter Scott — die zeer bewonderd werd 
door Goethe — was in zijn tijd vooral bekend als 
dichter, en meer bepaald als verzamelaar en vertaler 
van oude Schotse balladen Hij voelde zich echter 
bedreigd door het onverbiddelijke sukses van best
seller-auteur Lord Byron, en legde zich dus maar toe 
op de histonsche roman Hij inspireerde o m Victor 
Hugo en Manzoni, en zijn meest bekende romans 
werden met grote bijval verfilmd Ivanhoe met 
Robert Taylor Elizabeth Taylor, Joan Fontaine, 1951), 
De Talisman (onder de titel „King Richard and the 
Crusaders", met Rex Harrison en Virginia Mayo, 
1954), Flob Roy (met Richard Todd. Glynis Johns en 
James Robertson Justice, 1953), Quentin Durward 
(met Robert Taylor, Kay Kendall, Robert Morley, 
1955) 

De in 1815 geschreven autobiografische Brieven 
van Paulaan zijn familie behandelen Scotts reis door 
de Lage Landen 
HIJ werd getroffen door de welvarende Vlaamse 
landbouw en stelde vast dat goedkoopte de onaf

scheidelijke dubbelvorm is van overvloed aldus 
onbewust een vuistregel van de kapitalistische eko-
nomie formulerend Hij beschrijft dan ook Brussel als 
een van de goedkoopste hoofdsteden van Europa 

Zonder het aangename te verzaken „dat de ge
woonte nu eenmaal onontbeeriijk heeft gemaakt" 
stelt Walter Scott vast dat hij in Brussel een jaar lang 
zou kunnen leven met het bedrag dat hij in Schot-
'and aan de rechtstreekse belastingen spendeert 
Brussel beschikt in zijn ogen over talrijke onbetwist
bare charmes De Britse society is er voortreffelijk, 
en de kontakten met de voornaamste families van de 
Lage landen zijn met alleen vlot, maar verlopen 
tevens aangenaam 

Maar hij verkiest toch de splendid isolation boven de 
weelde van een land dat hij het slagveld van Europa 
noemt 

Maar zijn bezoek aan Antwerpen — waarover later 
meer — stond echter onder het teken van de oor
logsgod — doch met schalkse, Antwerpse humor 

Henri-Floris Jespers 

dingsbodem vonden de vele oor
logen en verovenngen ) aange
haald dat er voortdurend een be
roep wordt gedaan op de algeme
ne kennis van de lezer En hienn 
schuilen enkele van de opvallende 
tekortkomingen Een kort histo
risch overzicht — heus geen on
mogelijke opgave — in het begin 
van het boek zou op zijn minst 
wenselijk zijn geweest Zodat de 
lezer daarop geregeld had kunnen 
terugvallen om het belang van 
bepaalde historische plaatsen juist 
te kunnen situeren Dit had ge
makkelijk kunnen verwezenlijkt 
worden met een meer zorgvuldige 
aanpak Bovendien heeft men het 
klaargespeeld een boek op de 
markt te brengen waann geen 
enkele landkaart voorkomt Dit is 
ronduit onwaarschijnlijk Net of de 
lezer inzicht heeft in de door de 
Kinderen Israels gevolgde reisrou
te i Bovendien worden geregeld 
de historische en huidige plaatsbe
namingen vermengd Meer land
kaarten (een historische en aktue-
le naast elkaar) zouden dus op 
hun plaats zijn geweest De veel
heid van de opgenoemde plaatsen 
— belangnjke en ook duidelijk 
minder belangnjke — is op zich
zelf met verwerpelijk op voor
waarde dat ZIJ met leidt tot een al 
te fragmentarische en verwarren
de benadenng, wat in dit boek 
geregeld het geval is 

Van een rationele indeling in 
hoofdstukken is evenmin sprake 
Het boek lijkt een puzzel waarvan 
de stukken slechts uitzonderlijk 
inpasbaar zijn Dit is storend en 
betreurenswaardig omdat men 
het gemakkelijk had kunnen voor
komen Deze opsomming van te
kortkomingen zal het commercieel 
sukses van dit werk wellicht met 
remmen Want het boek ziet er in
derdaad prachtig uit 

Kijk op het Heilige Land — A. van der Hey-
den/ /Shlomo S Gafni formaat 
2 8 x 2 1 5 cm - omvang 256 biz - illustra 
lies meer dan 600 fo tos in kleuren 
uitvoermg gebonden met stofomslag 
prijS 770 fr Elsevier Amsterdam/Brussel 
1980 
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Voetbaljungle 

De grap van het jaar 
Een week sport in telegramstijl 
België worstelt zich op de Heizel 
met pijn en moeite voorbij Ierland, 
de klubs van de hoogste voetbal
klasse kondigen de ene trainers
wissel na de andere aan, Jan Raas 
en Roger De Vlaeminck winnen 
prestigenjke eendagswedstrijden, 
in Madrid spurten de Ethiopische 
veldlopers een ronde te vroeg 
voor de wereldtitel, Ingrid Bergh-
mans behaalt zilver en brons op 
de Europese judokampioenschap-
pen, Neerpelt wordt opnieuw Bel
gisch handbalkampioen 
Teveel feiten om overal tjedenkin-
gen aan vast te knopen Maar vast 
staat dat m december, wanneer de 
jaaroverzichten worden gepubli
ceerd, zal blijken dat de Ethiopiers 
in de Spaanse hoofdstad het tragi
komische hoogtepunt van het 
sportjaar afleverden Gewoon on
waarschijnlijk, onvoorstelbaar ei
genlijk, was het Zes atleten van 
een land die in de belangrijke 
veldloop van het jaar een verbijs
terend overwicht demonstreren 
Kedir, Balcha en Nedi Yifter, To-
lossa en Tura Ze sp>eelden met de 

rest van de wereld Atleten die 
opgroeiden in armoede en in ijle 
luchten Zij trainen dagelijks dui
zenden meter boven de zeespie
gel en bezitten daardoor een over
vloed aan rode bloedlichaampjes 
Sinds enige tijd worden zij nu ook 
nog wetenschappelijk begeleid 
De som van deze faktoren zou 
hen de grootste overwinning uit 
de atletiekgeschiedenis opleve
ren Zou Want de heren beston
den het éen ronde te vroeg voor 
de titel te spurten Niet éen van ze, 
niet twee, maar alles zes Meer 
dan tweeduizend meter te vroeg 
gaan de zwarte kampioenen — 
want dat zijn ze allemaal — tot op 
de bodem van hun krachten Ze 
worden niet eens kwaad wanneer 
de anderen van uit verloren positie 
terugkeren en hen het goud, het 
brons en een stel andere ereplaat
sen ontnemen Zo 'n Belgenmop 
hadden zelfs de Nederlanders 
nooit durven bedenken 

Het heeft geen zin naar een ver
klaring te zoeken die vindt geen 
mens Het (grote) bord met het 
aantal nog af te leggen ronden, de 

bel bij het ingaan van de laatste 
ronde 

De Ethiopiers hadden er maling 
aan Zij liepen hun koers in de 
koers En de onverhoopte zege 
van de Amerikaan Craig Virgin — 
deze onverstoorbare kilometer-
vreter hernieuwde bijgevolg zijn 
vorig seizoen zo schitterend be
haalde wereldtitel — zal ze zeker 
met doen twijfelen aan zichzelf 

Sinds de Olympische Zomerspe
len IS er wel degelijk eén en ander 
veranderd in de atletiekwereld 
het Afnkaanse kontinent eist, via 
de Ethiopische sneltreinen, een 
almaar groter wordend aandeel op 
in de fondnummers Zij brengen 
afwisseling en vernieuwing Zij in
troduceren de tussentijdse spur
ten over de lange afstand Zij 
verhogen de spektakelwaarde In 
Madrid was de Belgische inbreng 
in dat spektakel eerder beschei
den Alex Hagelsteens was ver
dienstelijk negende en — hij zal 
het zijn kleinkinderen vertellen — 
eindigde voor een stelletje onge
naakbare Ethiopiers 

Cor Brom smoelwerk 

Het is niet meer bij te houden. De 
verschuivingen op de markt van 
voetbaltrainers. Wie niet voortij
dig wordt buitengewalst veran
dert einde seizoen wel van klub. 
Op zichzelf hebben we daar geen 
bezwaren tegen. Maar de geloof
waardigheid van de voetbalsport 
wordt wel aangetast wanneer 
blijkt dat pas ontslagen trainers 
daags nadien schaamteloos el
ders aan de slag gaan en dan ook 
nog de euvele moed opbrengen 
luidop te beweren dat zij zich tot 
de laatste snik hebben ingezet 
voor de klub die hen de laan 
uitstuurt 

Het leger onbekenden 
In de komende weken zal de 
belangstelling voor de wielersport 
een absolute piek bereiken De 
grote internationale klassiekers 
zullen de werkelijke krachtsver
houdingen binnen het peloton 
bloot leggen Raas, Knetemann, 
Willems, De Vlaeminck, Moser, 
Saronni en Hinault Zij moeten, 
naar het voorbeeld van Fons De 
Wolf in Milaan-San Remo, hun 
gezagspositie aan de top probe
ren te verwerven of te bestendi
gen 

De Ronde van Vlaanderen, Parijs-
Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik 
worden als wedstrijd hoger aan
geslagen dan Gent-Wevelgem, de 
Waalse Pijl en de Amstel Gold 
Race Maar er zal in elke van deze 
koersen bitsig om de zege worden 
gestreden In het voorjaar worden 
immers geen geschenken uitge
deeld Het zijn de weken van de 
waarheid 

Gewoon uit nieuwsgierigheid sloe
gen WIJ er de jongste nummers 
van „Cycio Spnnt" op na We 
wilden een inzicht krijgen in de 
samenstelling van het peloton De 
vaststellingen waren — voor ons 
althans — onthutsend Dit land 
beroemt zich immers nog altijd op 
179 beroepsrenners Jawel hon
derdnegenenzeventig Op bladzij
den 9, 10, 11 en 12 van het 
nummer van 20 maart staan de na
men netjes afgedrukt Bijgevoegd 
het adres, de wielerklub, de spon
sor en (eventueel) het telefoon
nummer Een indrukwekkende lijst 
met namen waarvan je je afvraagt 
of je ze al wel ooit eens eerder 
hoorde Jongens toch die in dat 
wereldje hun brood moeten (pro
beren) te verdienen 145 onder 
hen vonden onderdak in een Bel
gische wielerformatie Hetgeen 

betekent dat zij toch van enige 
voorzieningen zullen kunnen ge
nieten In België schijnt de ekono-
mische recessie het ploegbestand 
overigens het minst te hebben 
aangetast tien formaties vonden 
nog voldoende sponsors Frank
rijk brengt zes en Italië acht ploe
gen aan de start Nederland twee, 
Zwitserland en Duitsland elk een 

Opvallend is ook de toename van 
het aantal Britse en Amerikaanse 
coureurs een tiental toch, ver

spreid weliswaar over meerdere 
ploegen 

WIJ vestigen even de aandacht op 
deze nevenverschijnselen omdat 
WIJ er later op het seizoen wellicht 
de mogelijkheid met meer toe vin
den dan eisen de winnaars de 
aandacht op De kampioenen die 
slechts groot worden omdat er zo 
'n groot aantal nobele onbeken
den zijn die het geheel kleur en 
vorm bezorgen Wie anders is 
bereid zondag op de Koppenberg 

tegen de vlakte te gaan^ In geen 
geval de kandidaat-winnaars En 
wat zou de Ronde nog zijn zonder 
Koppenberg 7 Bernard Hinault 
mag dan nog wegblijven omwille 
van die kasseien waarop inder
daad geen normaal wedstrijdver-
hop kan gegarandeerd worden 
Zeker niet wanneer ze er nat 
bijliggen Maar daarom bekomme-
'•en zich noch de organizatoren 
noch de toeschouwers Zij willen 
enkel spektakel en sensatie De 
sport IS eigenlijk bijkomstig 

Een specialist ter zake is de heer 
Cor Brom. Hij betrekt momenteel 
„inkomsten" van drie klubs: Ajax, 
Waterschei en RWDM. Je vraagt 
je uiteindelijk af of je hier met 
een slimmerd of een schurk te 
doen hebt Te meer daar Johan 
Boskamp, die tussentijds het 
trainerschap bij zijn klub waar
nam, tegen ons beweerde dat hij 
spoedig — en zeker nog voor het 
einde van het seizoen — zou 
worden opgevolgd door een_ in 
België werkzame trainer Brom, 
die met Waterschei voor het be
houd streed, wist toen al wel heel 
duidelijk wat hem te doen stond. 
Hij geniet desbetreffend overi
gens een steile reputatie in Ne-, 
derland. Je hoeft er Voetbal In
ternationaal maar op na te slaan. 
Brom bij RWDM dus. Rik Pau
wels bij Waterschei. Waseige 
naar Lokeren. Popovic — of toch 
zoiets — naar Waregem en_, ook 
al zal hij natuurlijk beweren van 
niets te weten, Urbain Braems 
opnieuw bij Beveren. Een over
eenkomst die al maanden gele
den werd afgesloten, voortijdig 
uitlekte, fiks werd ontkend en 
achteraf natuurlijk waar blijkt te 
zijn. Wij hechten al lang geen 
geloof meer aan woorden en 
eden van voetballers, trainers of 
klubleiders. Eén pot nat Waartoe 
natuurlijk ook Raimundo Goet-
hals, de onsterfelijke behoort. Hij 
gaat volgend seizoen met Stan
dard de landstitel pakken. De 
weddenschappen zijn al ge
opend Goethals gaat weer het 
spektakel verzorgen. Tijdens de 
match langs de lijn. Na de match 
in de kleedkamer De scheids-
rechteiis zijn verwittigd. Ray
mond, in korte tijd als geen ande
re door het leven gelouterd, na
dert de zestig. Daarvan gaf hij 
zich rekenschap toen de door 
hem verwachte aanbiedingen uit
bleven. Hij was maar al te blij 
toen Petit hem benaderde nadat 
Happel besloten had op te kra
men. Standard wordt wellicht zijn 
laatste grote kans. 
Maar daarover willen we het nu 
niet hebben. Wel over de zeden 
en gewoonten in het voetbalbe-
drijf Over de klubs die achter de 
schermen schaamteloos onder
handelen met oefenmeesters 
wiens kontrakt niet eens is afge
lopen bij klubs voor wie nog 
grote belangen (deelneming aan 
de Uefacup of het behoud) op 
het spel staan. Om maar niet te 
spreken over de spelersovergan
gen die in de maak zijn. Maar 
geen mens die er zich aan stoort 
In de sport heerst de wet van de 
jungle Wie zei weer dat zij de af
spiegeling is van de maatschap
pij waarin zij gedijt? 
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Het 44ste Vlaams-nationaal 
zangfeest van 26 april a.s. 
kreeg als motto een 
overbekende zin uit het 
gedicht Groeninghe van 
Guido Gezelle. De boeien 
los, de banden breekt. 
Dit tema geeft overduidelijk 
de sfeer weer waarin 
Vlaanderen zich anno 1981 
bevindt. Ons land wil 
zelfbeschikking over alle 
zaken die Vlaanderen en de 
Vlamingen aangaan. 
Niet zomaar wat reageren 
tegen wantoestanden die 
zich her en der 
manifesteren, nee! 
Vlaanderen wil het eigen lot 
in eigen handen nemen. Niet 
meer en niet minder. Enkel 
zo kan Vlaanderen 
ekonomisch, sociaal, 
kultureel en politiek tot 
ontwikkeling komen. Zoals 
het een echte volwaardige 
staat past. 

Maar zo ver is het nog niet. 
Daarom: de boeien los, de 
banden breekt! Vlaanderen 
is niet arm meer, het heeft 
miserie en honger 
overwonnen. Er werd een 
lange en vaak pijnlijke weg 
afgelegd, van de Waalse 
mijnen tot de eigen 
industrie. En nu, midden in 
de ekonomische en politieke 
krisis ziet het zijn zuur 
bevochten bezit — zijn 
centen en zijn 
arbeidsplaatsen — bedreigd 
en afgenomen om putten 
zoals deze van het Waalse 
staal te vullen. 
De boeien van 1830, waaruit 
Vlaanderen zich zo moeilijk 
bevrijdde worden blijkbaar 
weer aangespannen. Blijft 
Vlaanderen een wingewest? 

Daartegen wil het komende 
Zangfeest een (muzikale) 
vuist maken! 

ANZ-trem 
Dit jaar goed nieuws voor zang-

feesters die met de trein naar hel 
sportpaleis willen. De NMBS geefi 
50 % reduktie voor volwassenen 
en 75 % voor kinderen tussen 6 
en 12 jaar met een minimumprijs 

die overeenkomt met de afstand 
van 40 km enkele reis. De speciale 
biljetten zullen afgeleverd worden 
enkel aan reizigers die daarom 
vragen in de stations en op ver
toon van de inkomkaart van het 
Zangfeest. 

Medewerkers 
— Een massale groep van 11 

koren 
— Kempisch Jeugdfanfareor-

kest o.l.v. G. Pollman 
— De Vaganten 

— Jef Eibers 
— Solisten Gust Teugels en 

Simon Waltens 
— Dirigenten Lode Dieltiens, 

Juliaan Wilmots, Frans Cuypers, 
Raf Belmans en Bob Boon 

— Tekstschrijver Gijs Van 
Rode 

— Voordrager Roger De Paepe 
— Komponisten Jan Sogers en 

Juliaan Wilmots 
— De jeugdmuziekkapellen van 

KSA-Cantincrode, VNJ, VVKS-
St.-Joris-lzegem 

— Jeugddrumband Tijl-Dessel 
en Lioen-Turnhout 

— Herautenkorps Stentor 

— Vendeliersgroep Don Bos-
co-Woluwe (45 uitvoerders) 

— Keurgroep Tijl - Oostakker 

— Diaprojekties Roger De Wit
te en Herman Bosteels 

— Klankregisseur Jan Sogers 
— Artistieke koördinator Jos 

van der Veken 
— Regisseur Herman Slagmul

der 

Voorspel 
Het Zangfeest begint zoals ge

woonlijk om 14 u. 30. Dit jaar is er 
echter een voorspel gepland. Van
af 14 u. is er een voorprogramma 
met jeugdmuziekkapellen en de 
jeugdbewegingen. In het voorspel 
zal o.a. het lied Eens klonk uit het 
land (hei zgn. Rodenbachlied) aan
geleerd worden. Op tijd wezen , 
dus! 

Liederen 
Op dit Zangfeest staan op

nieuw de mooiste liederen van 
onze Vlaamse liederenschat ge
programmeerd. Hier een greep: 
Eens klonk uit het land 
(Rodenbachlied), Heirhwee doet 
ons hart verlangen, Afscheidslied, 
De Gilde viert. De Studentenjaren 
gaan voorbij, Groeninghe, Natio
nale liederen. Wij zijn bereid. 
Gebed voor het vaderland, Lied 
van mijn land. Omdat ik Vlaming 
ben, Kempenland, Al die willen te 
kapren varen, Vlaanderen, Het lied 
der Vlamingen, Laat ons liefste 
samen varen, 't Ros Beiaard, Als 
de rombom heeft geslagen. De 
Blauvoet, Wel Annemarieke, Vier 
weverkens, Drie schuintamboers, 

De Vaganten zingen de bindteksten 

Valeer Portier houdt de strijdredt 

De boer uit Zwitserland, Dubbele 
Jan, Het vendel, 'k Heb mijn wager 
volgeladen, Roosmarijntje, Wat zijt 
gij schoon, O Kempenland, Te 
Kieldrecht, Wie gaat mee overzee 
Hertog Jan, Suite Gezelle-liederen 
Strijdkreet, In Vlaanderen blinkt de 
hemel blauw en 'k En hoore U nog 
niet. 

Stunt 
Ook dit jaar voorziet het pro

gramma een „stunt". Deze heeft 
dit keer iets te maken met de 
boekenaktie voor Komen (door 
ANZ-VTB-VAB en Davidsfonds) 
op touw gezet. Meer daarover op 

, het Zangfeest zelf! 

Prijzen der plaatsen 
350 fr (1ste rang), 300 fr. (2de 

rang), 250 fr. (3de rang), 200 fr. 
(4de rang) en 150fr. (5de rang). 

Groepen van minimum 20 per
sonen, ((ZJP of Plus-3 pas) beko
men volgende verminderingen: 

300 fr (i.p.v. 350 f r ) ; 250 fr. (i.p.v. 
300 f r ) ; 200 fr. (i.p.v 250 f r ) ; 
150 fr. (i.v. 200 fr.) en 125 fr. (i.p.v. 
150fr. 

Erkende jeugdbewegingen, 
jeugdorganizaties en studenten
verenigingen bekomen de kaarten 
van 150 fr. aan 100 fr. 

Voor gehandicapten (leden van 
KVG en NFLG), oud-strijders (le
den VOS) en bejaarden (leden 
VVVG) zijn er speciale gunstvoor 
waarden voorzien. Het Vlaamse 
Kruis staat vanaf 13 u. 30 ter be
schikking om de gehandicapten te 
helpen zich naar hun plaats te 
begeven. 

Waar en hoe? 
• ANZ-sekretariaat, Vrijheid-
straat 3 0 - 3 2 , bus 14 2000 Ant
werpen: iedere dag open van 9 
uur tot 17 u. 30; 's zaterdags ge
sloten. Zaterdagen 18 en 25 april 
open van 9 uur tot 17 u. 30. 
• Telefonisch: alleen via het 
ANZ-sekretariaat: 031 /37.93.92 
('s zaterdags gesloten). 
• Door overschrijving van het 
overeenkomstige bedrag op rek 
410-0116611-40 tn.v ANZ-Ant-
werpen. 
Steeds duidelijk naam, adres (met 
postnummer), aantal en soort van 
de gewenste toegangskaarten 
vermelden. Tevens dient u 12 fr., 
25 fr. (meer dan 10 kaarten) en 
40 fr. (meer dan 20 kaarten) bij te 
betalen voor de verzendingskos
ten: de kaarten worden u dan per 
brief toegezonden. 

Slechts overschrijven tot 15 
april. 

Van 12 april as. af is de pro
grammabrochure te bekomen te
gen 50 fr. het eksemplaar, waarin 
naar de tekst en melodie van de 
liederen ook de liedteksten van de 
optredende artiesten zijn opgeno
men. 

Bestellingen op het ANZ-sekre
tariaat of door overschrijving op 
rekening 410-0116611 -40 tn.v. 
ANZ-Antwerpen (in dit laatste ge
val gelieve 25 fr. bij te betalen voor 
de verzendingskoste>n. 
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Na Brugge, Leuven en Turnhout 

VU-kaderdagen te Genk 4 april. Oudenaarde 5 april 
D e V U - k a d e r d a g van za te rdag II 
te Turnhou t w e r d vr i j d ruk bi jge
w o o n d Dit weeke inde k o m e n 
G e n k (L imburg) en Oudenaa rde 
(Oos t -V laanderen) aan de beur t 

N o g e v e n op een ri jt je de pro
g r a m m a p u n t e n voo r de dagen die 
vo lgen V a n 10 to t 12 u och tend -
w e r k v e r g a d e n n g me t ru ime in
spraak van leden en sympat izan-

Te lkens is er een gesprek tussen 
het publ iek en een panel van part i j 
bes tuurs leden In de namiddag 
sp reken alg sekretar is Wi l ly De-
saeger en alg voorz i t te r V ic A n -
ciaux 

Deze kaderdagen w innen gez ien 
de pol i t ieke krisis n o g meer aan 
belang ze zi jn dan ook ten zeers te 
aanbevo len I 

ten V a n 14 to t 17 u een s t r i jdmee-
t ing w a a r o p iedereen van har te 
w e l k o m is 
D e kaderdag voo r L imburg gaat 
d o o r in het pa roch iecen t rum Bret-
Gel ieren, in d e Zager i js t raat te 
Genk, waar Jaak Gabr ie ls sp reek t 
V o o r Oos t -V laanderen in M o n t o -
vani o p de Ring te Oudenaarde , 
daar sp reek t Paul V a n Grember -
qen 

4e VUJO-kongres 
voor Levend Zelfbestuur 

Zondag 29 maart had op de campus 
van de VUB Brussel het vervolg van 
het 4de Nationaal VUJO-Kongres 
plaats Het eerste gedeelte over demo 
kratie en ekologie werd vorig jaar te 
Antwerpen afgehandeld Onder leiding 
van Bert Anciaux werden verleden 
zondag in de voormiddag de onder 
scheiden amendementen van de ver
schillende VUJO-arrondissementen 
besproken Stipt om 14 u 30 werden 

Vlaanderen naar Wallonië integraal 
deel moeten uitmaken van hel Vlaam 
se grondgebied Via een amendement 
van het arr Turnhout dat met ruime 
meerderheid werd aangenomen stelt 
VUJO dat andere gebieden zoals bv 
Frans-Vlaanderen op lange termijn 
moeten geïntegreerd worden Het toe
komstige parlement zou bestaan uit 
een Kamer Deze Kamer zou vast 
verkozen zijn voor vier jaar De Kamer

leden zouden uit hun midden een 
voorzitter kiezen alsook de regerings
leden De Kamervoorzitter zou de na
tie op protokollair vlak vertegenwoor
digen Van een Koning is geen sprake 
meer Brussel ZOL in de federale over-
gangsfaze bestuurd worden door 
twee hoofdstedelijke raden Elke raad 
zou zijn eigen uitvoerend kollege heb
ben en deze twee kolleges samen 
zouden een verenigd kollege vormen 
In zijn toespraak pleitte de herkozen 
VUJO-voorzitter Freddy Seghers voor 
een VU-kongres in uitvoering van het 
laatste VU-kongres over de struktu-
ren van de toekomstige Vlaamse 
Staat VU-voorzitter Anciaux bezwoer 
de VUJO met alleen'aandacht te be
steden aan hoogstaand studiewerk 
maar zeker de nodige aandacht aan 
aktie voor te behouden 
Speciale vermelding verdienen sena
tor Bob Maes en kamerlid Raf De-
clercq die het wel de moeite waard 
vonden om aan dit kongres deel te ne
men iets wat de Vlaamse televisie 
weer eens niet nodig vond 
Wens je onze volledige kongrestek-
sten"? Geef ons dan een seintje op Bar-
nkadenplein 12, Brussel 

Joris Roets 
Nationaal Politiek 
Sekretaris VUJO 

de teksten dan ter stemming gelegd 
Het resultaat van dit alles kan vnj 
behoorlijk worden genoemd VUJO 
pleit duidelijk voor een Republiek 
Vlaanderen Wel voorziet VUJO een 
overgangsfaze in een federalisme-met-
twee Wat de politieke strukturen be
treft pleit VUJO voor de rechtevenre
dige vertegenwoordiging van de on
derscheiden politieke partijen binnen 
alle mogelijke politieke organen Zo 
zou ondermeer in de gemeentelijke 
schepenkolleges en in de regenng ook 
de oppositie aan bod moeten komen, a 
rato van het werkelijk behaalde stem
menaantal t o V het aantal kiezers De 
taken van de huidige interkommunales 
zouden, aldus VUJO moeten overge
nomen worden door federaties Arron
dissementen en provincies zouden op
houden te bestaan Wat het grondge
bied van de Vlaamse Republiek betreft 
stelt VUJO dat de huidige Vlaamse 
provincies, Brussel en de in de loop 
der jaren overgehevelde gebieden van 

^smJüR 
VInr Luc Luwel (kongressekretans), Joris Roets (nat pol sekrj, Bert Anciaux 
(kongresvoorzitter) Freddy Seghers (VUJO-voorzitter) en Vic Anciaux (natio

naal VU-voorzitter) 

,Wij'-abonnementenslag 

'80-'81 ten einde! 
De abonnementenslag 1980-1981 heeft zijn beslag gekregen, ziet u 
zelf maar! Heelwat namen zijn „oude getrouwen', andere zijn 
nieuwelingen. Aan beiden, maar ook aan tien die de Top 20 net met 
haalden, onze diepe dank! 

TOP 50 
1 JEF V I N C K X , Erps-Kwerps 672 
2. Erik Vandewal le , Izegem 600 
3. Anny Lenaerts, Wilri jk 504 
4. Jan Caudron, Aalst 432 
5 Lieve Favoreel, Lauwe 408 
6. Roos Lernout, Geluwe 252 

Rik Haelterman, Denderwindeke 252 
8. Mauri ts Passchijn, Me ise 204 

VU-Antwerpen-stad 204 
10. Jan Van Dooren, St . -Martens-Latem , 186 
11. Renaat Vanstallen, Hoeilaart 168 

Paul Cresens, Schaffen 168 
13 Lode Van Put, Hever lee 162 
14. VU-Wotnmelgem 156 
15. Wil ly Serpieters, Oostende 144 
16. Guido Callaert, Opwi jk 132 

Veerie Thyssens, Ekeren 132 
Frans Kuijpers, Schilde 132 
Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 132 

20. VU-Borgerhout 126 
21 VU-Assebroek 120 
22 Achiel Goderis Oostduinkerke 96 
23 Frans Baert Gent 84 

Jozef Labaere, Kortrijk . . . i ^ ^ , ^ , - . . . 84 
VU-Hoboken .<4 i * i a> . , 84 
Robert Nickmans Kerk-de-Stad 84 
Mare Vanryckeghem Moorslede 84 
Hilaire Govaert St-Niklaas 84 

29 Guido Van In. Brugge 78 
30 Willy De Saeger, Alsemberg 72 

Erwin Van Driessche St-Kruis-Brugge 72 
Staf Driessen, Herenthout 72 
Jozef Allaert, Kortrijk 72 

34 Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 60 
Jozef Nagels, Oostende 60 
Emiel Vanlangendonck, St-Katelijne-Waver 60 
Willy Kuypers, Herent 60 
Jan Roux Genk 60 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 60 

40 Carlo Van Eisen, Mol 57 
41 Jos Trappeniers, Huldenberg 54 
42 Pol Van Grembergen, Ertvelde 48 

Ferre De Beukelaer, Kontich 48 
VU-Bree 48 
Johann Vancoppenolle, St-Truiden 48 
E Laroy, Aalter 48 
Eddi Favoreel Anderlecht 48 
Frans Jansegers, Herdersem 48 
Luc Grootaerdt Assebroek 48 
VU-Gentbrugge 48 
Johan Beke, Mariakerke 48 
Dries De Smet Kessel-Lo 48 
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Kamerlid Joos Somers stelt vragen 
over verbinding Mechelen-Lier 
In het arrondissement Mechelen is er 
enige deining ontstaan, nu plannen 
bekend geraakt zijn om de ring van 
Lier te verbinden met de ring van 
Mechelen, cia de verlengde uitrit van 
de E10. De opmetingen voor de aan
leg van deze nieuwe weg zouden 
reeds volop aan de gang zijn. Het 
nieuwe tracé zou bovendien dwars 
doorheen de laatste mooie groenge
bieden van het arrondissement te 
Koningshooikt en te Sint-Katelijne-
Waver lopen. 

Konkrete vragen 
Dienaangaande heeft kamerlid Joos 
Somers aan de minister van Openbare 
Werken een reeks vragen gesteld Zo 
wenste hij ondermeer te vyeten of 
deze plannen inderdaad bestaan, welk 
het tracé van deze nieuwe verbin
dingsweg zal zijn, in hoeverre de nood
zakelijkheid van dit projekt onderzocht 
werd, en of er naar alternatieve oplos
singen — onder andere aanpassing en 
verbetenng van bestaande wegen — 
uitgekeken werd 

Verder vroeg volksvertegenwoordiger 
Somers in welke mate er voor de 
aanleg van deze nieuwe verbinding 
onteigeningen moeten doorgevoerd 
worden, op welke wijze de inspraak 
van de plaatselijke bevolking georgani-

zeerd werd en of hij desgevallend nog 
georganizeerd zal worden 

Ontdubbeling 
noodzakelijk 
De minister antwoordde dat de verbin
ding Mechelen-Lier thans verloopt 
langs de provinciale weg nr 51 die 
dwars door Duffel gaat, zodat er — ge
let op de hoge verkeersdrukte en de 
aard van de weg — na raadpleging 
van de betrokken lokale en provinciale 
instanties beslist werd de verbinding in 
te schakelen in het rijkswegennet Om 
de doortocht van Duffel te vermijden 
werd tevens besloten een ontdubbe
ling van deze verbinding uit te bouwen 
ten zuiden van de Nete en in hoofd
zaak op de zate van de huidige ge
meenteweg, zijnde de oude Lierse-

Tombola VU 
Niei 
Op het 11 de lentebal van 28 maart 
werd er weer tombola gespeeld Hier 
de uftslag van de inkomkaarten 
1095 1100 1025 1094 1213 1055 1147 
1196 1076 1078 

Prijzen afhalen, elke 1 ste en 3de don
derdag van de maand, tot en met juni 
op het VU-sekretanaat, Antwerpse
straat, van 19 tot 20 uur 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

in Franse - Wi t te steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en deuromli jst ingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilrijk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK V O O R 
Z E L F B O U W E R S 

(Adv 190) 

VUJO-univ. Antwerpen eist 
volledige uitbouw universiteit 
VUJO-Universiteit Antwerpen vindt 
het hoogst merkwaardig dat de voor
zitter van de Vlaamse Executieve en 
adjunkt-minister van Nationale Opvoe-

De Kempen naar 
het Zangfeest 
Met de Geelse dingent-komponist Raf 
Belmans en de Kempische Jeugdfan-
fare zal de Kempen massaal deelne
men aan het 44ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest Door het Kempisch komi-
tee werden de vakken 2 en 3 volledig 
afgehuurd Cl 00 zitplaatsen) Prijzen 
der zitplaatsen 2de rang 30 fr min 
50 fr korting = 250 fr in voorverkoop 
3de rang 250 fr min 50 fr korting = 
200 fr in voorverkoop 
Kaarten zijn vanaf heden te bestellen 
bij André Peeters, Dr Vandeperre-
straat 2 Geel, tel 014/589736 dage
lijks van 9 tot 19 uur Goorkens, 9 Geel 
Tel 014/585879 dagelijks na 19 uur 
Telefonisch bestellen kan ook en in
dien mogelijk worden de kaarten de
zelfde week bij u thuis afgegeven En 
zoals overal de eerste hebben de 
beste plaatsen Ook nog verkrijgbaar 
affichfen 

ding Geens zich verzet tegen het 
bouwen van sportinfrastruktuur aan 
de universiteit Antwerpen Dit stelde 
de minister in een debat aan het 
RUCA Wanneer hij er zich tegen 
verzet dat de sociale gelden hiervoor 
gebruikt worden dan betekent dit dat 
er in Antwerpen geen enkel budget vnj 
IS voor sportinfrastruktuur De wet 
verbiedt immers dat er in Antwerpen 
een licentie Sport ingencht wordt en 
subsidieert bijgevolg ook geen sportin
frastruktuur Bijgevolg zijn de sociale 
gelden de enige uitweg 

VUJO-Universiteit Antwerpen stelt 
daarenboven vast dat de Antwerpse 
student de dupe dreigt te worden van 
de onvolledige uitbouw van de Univer
siteit Antwerpen 

VUJO-Universiteit Antwerpen eist bij
gevolg een volledige uitbouw van de 
Universiteit Antwerpen Zij is er zich 
van bewust dat dat geld kost Groot zal 
dat bedrag echter met zijn vermits er 
op de UIA al personeel genoeg voor
handen is (meer dan 1 personeelslid 
per student) en vermits de zware 
infrastruktuur inderdaad zoals minister 
Geens stelde in samenwerking met 
andere universiteiten dient gebruikt te 
worden T Bergers 

baan Er zouden aldus twee verbindin-
ge. met een profiel van elk 2 x 1 
rijstrook de relatie Duffel-üer opvan
gen 

Woonkern Duffel 
ontlasten? 
Onafhankelijk hiervan heeft de ge
meente Duffel het initiatief genomen 
om een omleiding van de woonkern uit 
te werken die alle doorgaand verkeer 
uit het centrum moet houden aan de 
opmetingen hiervan heeft de betrok
ken dienst van het ministeneel depar
tement zijn medewerking verleend 
De minister verklaarde eveneens dat 
er onderzocht wordt of het opportuun 
IS deze omleidingsweg samen met de 
aansluitende wegenis naar de El O te 
Rumst en de verbinding met de nog te 
bouwen toegangsweg naar de noorde
lijke tangente van de Ring van Meche
len, in te schakelen in het rijkswegen-
net 
De resultaten van de studie over de 
verdere uitbouw van het Belgisch We
gennet — waartoe de minister op
dracht gegeven heeft en waarvan dit 
projekt deel uitmaakt — zullen hienn 
meebepalend zijn 
Het IS alleszins de bedoeling van de mi
nister — zo dit projekt als verant
woord voorkomt — het voor goedkeu-
nng voor te leggen aan de Vlaamse 
Executieve, die dient te beslissen 
Op het einde zei de minister dat, 
gezien het stadium waarin dit projekt 
verkeert, het hem niet mogelijk is in 
concreto op de verschillende, door 
volksvertegenwoordiger Joos Somers 
gestelde vragen, meer precies te ant
woorden 

O.C.M.W. 
Merksem 

Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Weizijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving ert aanleggen van een 
wervingsreserve van 

— sociaal verpleegkundigen, 
— klasseerders, 
— klerk-operators, 
— ongeschoolde arbeiders dn 
bezit van rijbewijs B) 

Nadere inlichtingen in verband 
met de aanwervingsvoorwaar-
den en de in te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege
ling zijn te bekomen bij het per
soneelsbureau, Jaak De Boeck-
straat 3-11 te Merksem (telef 
45 75 80 - toestel 28) 

De eigenhandig geschreven sian-
vraag voor voornoemde betrek
king dient bi| een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer S Smits, voorzitter van het 
O C M W uiterli|kop30april 1981 
toe te komen (Adv 531 

OCMW-Berchem 
(Antw.) 

Bij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Berchem-Antwerpen is de be
trekking vakant van werkman of 
werkvrouw (ongeschoold). 
Leeftijd minimum 18 jaar-maxi
mum 45 jaar op datum van in
diensttreding 

De sollicitaties vergezeld van 
een uittreksel uit het register der 
geboorteakten, een bewijs van 
Belgische nationaliteit, een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, een militiegetuigschrift 
voor de mannelijke kandidaten 
en een bewijs van voorkeurrech
ten zo men deze inroept, moeten 
toekomen uiterlijk op 30 april 
1981 om 11 uur op het sekreta-
riaat van het OC^MW, Uitbrei-
dingstraat 322 te 2600 Berchem 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden Te
lefoon 031-309870 - toestel 117 

(Adv. 52) 

ANTWERPEN 
APRIL 

10 

10 

18 

BOECHOUT-VREMDE VU-ledenfeest (Breugelavond) in het 
Gildenhuis om 20 u M m v goochelaar Roberto Pnjs 350 fr In
schrijven bij bestuursleden of op het sekretanaat 
W O M M E L C J E M - ' K w i s voor Wommelgemse verenigingen om 
20 u in het Keizershof Inkom gratis 
RIJKEVORSEL Spreekbeurt door Hugo Schiltz over het Ekono-
misch federalisme In het zaaltje van Cafe De Wilde Man 
(rechtover de kerk in het centrum) 
BERCHEM gespreksavond onder het motto „Waar Vlamingen 
thuis zijn • Om 20 u 30 in zaal Alpheusdal, Filip Williotstraat 14 
Organizatie Davidsfonds. Volksunie en NSV 
DUFFEL VU-bal om 21 uur in zaal Alcazar, Handelstraat Orkest 
De Sioux Inkom 60 fr 

ANTWERPEN Stadswandeling met gids Samenkomst om 
14 u 30 op de Grote Markt Brabo Onkosten vooraf 25 fr de 
dag zelf 30 fr Inschr 031/36 84 65 of 31 94 39 
ANTWERPEN (Arr.) Maandelijks VUJO-raad om 20 u 30 in zaal 
Trefpunt te Deurne 
STABROEK VUJO-stichtingsvergadenng in zaal Krekelhof, 
Krekelhofstraat Om 20 uur Spreker Walter Luyten 
WOMMELGEM Kwis voor Wommelgemse verenigingen om 
20 uur in Keizershof, Inkom gratis 
WOMMELGEM. Paasfeest voor kinderen vanaf 14 uur in lokaal 
Den Klauwaert 

Eerste Vlaams-nationale 
boekenbeurs 

16 en 17 mei te Antwerpen 
D e VU-afde l ingen Deu rne en A n t w e r p e n - S t a d r ich ten o p 16 
en 17 mei e k een B o e k e n b e u r s in Z i j stel len me t genoegen 
vas t dat reeds heel wa t u i tgever i jen en schr i j vers inschreven 
zodat nu al van een sukses kan g e s p r o k e n w o r d e n 
Toch on tb reken er nog enke le Z i j d o e n dan ook nogmaals een 
o p r o e p to t onze „schr i j vers en u i tgever i jen" kon tak t te wi l len 
n e m e n met hun sekre tanaat Graag zenden zij u de voorwaar 
den en inschr i jv ingsformul ieren 

Tevens voorz ien zij ook een antikwariaat. D e g e n e n d ie 
hieraan wil len m e e w e r k e n zi jn ook w e l k o m 
V o o r meer gegevens kan u s teeds te recht o p ons sekre tan
aat We ts t raa t 12, 2000 A n t w e r p e n , tel 3 6 8 4 6 5 

Noteer deze data alvast in uw agenda: 16-17 mei 1981 in zaal 
Tre fpunt , Tu rnhou tsebaan 28, 2100 Deu rne 

OCMW-Berchem (Antw.) 
Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ber
chem-Antwerpen zijn de betrekkingen vakant van gegradueerde of 
gebrevetteerde verpleger of verpleegster, van ziekenhuisassistent of 
ziekenhuisassistente, van verpleegassistent of verpleegassistente, 
van ziekenoppasser of ziekenoppasster en van verzorgingsassistent 
of verzorgingsassistente. 
Leeftijd: minimum 18 jaar - maximum 45 jaar op datum van indienst
treding 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het register der ge
boorteakten, een bewijs van Belgische nationaliteit, een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag, een door het gemeentebestuur voor 
eensluidend verklaard afschrift van diploma, brevet attest of getuig
schrift, een militiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten en 
een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept, moeten toeko
men uiterlijk op 27 april 1981 om 11 uur op het sekretanaat van het 
OCMW, Uitbreidingstraat 322 2600 Berchem 

VEREISTE DIPLOMA'S, 
BREVETTEN, ATTESTEN OF GETUIGSCHRIFTEN 

Verpleger of verpleegster: brevet van ziekenhuisverpleger of zieken
huisverpleegster Diploma van gegradueerde verpleger of gegradu- ' 
eerde verpleegster 
Ziekenhuisassistent of ziekenhuisassistente: brevet van ziekenhuis
assistent of ziekenhuisassistente 
Verpleegassistent of verpleegassistente: brevet van verpleegassis
tent of verpleegassistente 
Ziekenoppasser of ziekenoppasster: getuigschrift van ziekenoppas
ser of ziekenoppasster Getuigschrift van ziekenverzorger of zieken-
verzorgster 
Verzorgingsassistent of v«rzorgingsassistente: ofwel in het bezit zijn 
van het brevet van kinderverzorgster, ofwel in het bezit zijn van een 
van de volgende attesten, bescheiden, brevetten of getuigschriften 
A bekwaamheidsattest van gezinshelp(st)er of t)ejaardenhelp(st)er 
afgeleverd door de bevoegde minister of staatssekretaris of een hier
mee gelijkgesteld attest, 
B ofwel: — een brevet of getuigschrift van gezinshelp(st)er of gezins-
en sanitaire help(st)er, 
— een kwalifikatie-attest van het zesde leerjaar, 
— een studie-attest waaruit blijkt dat de kandidaat met vrucht het 
zesde leerjaar heeft gevolgd, afgeleverd door een hogere secundaire 
beroepsschool, finaliteit gezinshelp(st)er of gezins- en sanitaire help-
(st)er of een hiermee gelijkgesteld brevet, getuigschn'"t of attest, 
C in het bezit zijn van een buitenlands brevet of getuigschrift waaruit 
blijkt dat een teoretische en praktische kennis werd verworven die 
gelijkwaardig is a^n hogervermelde attesten brevetten of getuig
schriften 
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden 
Telefoon 031-309870 - toestel 117 (Adv. si) 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 3 TOT 9 APRIL 

LEUVEN 1 
13u 30 Derde week KT 

Mary Tyler Moore Tim Hutton 
Donald Sutherland Judd Hirsch 

ORDINARY PEOPLE 
van Robert Redford 

15u 45 Premiere Belgie KT 
Jane Fonda Lily Tomlin 

Dolly Parton 
NINE TO FIVE 

van Colin Higgins 
17 u 45 8 Oscar nominaties K N T 

Robert de Niro 
RAGING BULL 

van Martin Scorsese 
20 u 3de w/eek 

ORDINARY PEOPLE 
2 2 u 15 Premiere Belgie 

NINE TO FIVE 
van Colin Higgins 

24 u 8 Oscar nominaties K N T 
RAGING BULL 

K T 

K T 

LEUVEN 2 
13 u 30 B A M B I K I 

van Walt Disney 
15 u B A M B I K T 

van Walt Disney 
1 6 u 3 0 B A M B I K T 

van Walt Disney 
18u K T 

Christopher Reeve 
S U P E R M A N II 

van Richard Lester 
2 0 u 1 5 B A M B I K T 

van Walt Disney 
21 u 45 3e week K T 

O R D I N A R Y P E O P L E 
24u KNT 

Charlotte Ken 
FLEISH 

van Rainer Erier 

TERVUREN 
TERVUREN 

Vri)dag en zaterdag 20 u 30 zondag 
I B u K T 

Village People Valerie Pernne 
The Ritchie Family 

CANT STOP THE MUSIC 
van Nancy Walker 

Zondag 15 u en 20 u 30 maandag 
dinsdag en vt/oensdag 20 u 30 K T 

John Belushi Don Aykroyd in 
THE BLUES BROTHERS 

van John Landis 
NIVWF donderdag 20 u 30 

K N T 
Robert Redford Faye Dunaway 

Cliff Robertson Max von Sydowi 
THREE DAYS 

OF THE CONDOR 
van Sydney Pollack 

TIENEN 
Vrijdag 20 u zondag 1 3 u 3 0 en 
17 u 30 K T 

DE DOLLE KEVER 
LEIDT DE CORRIDA 

Walt Disney Productions 
Zaterdag 20 u 30 zondag 15 u 30 en 
20 u maandag 20 u 30 KT 

Derde week 
Brooke Shields 

Christopher Atkins 
THE BLUE LAGOON 

van Randal Kleiser (GreaseO 
Vrijdag zaterdag en zondag 22 u 
dinsdag en woensdag 20 u 30 KT 

Gerard Depardieu 
Catherine Deneuve 

LE DERNIER MÉTRO 
van Frangois Truffaut 

NIVWF donderdag 20 u 30 K N T 
Carol Cane 

WHEN A STRANGER 
CALLS 

van Fred Walton 

KURSAALTURNHOU, 
Vrijdag zaterdag en zondag 20 u 
maandag en dinsdag 17u 30 en 
20 u woensdag en donderdag 
17 u 30 

CLOSE ENCOUNTERS 
OF THE THIRD KIND 

(vervolledigde versie) 
Vri jdag 22 u 30 zaterdag en zondag 
1 7 u 3 0 en 22 u 30 maandag en 
dinsdag 15 u 20 u en 22 u 30 
woensdag 15 u donderdag 15u en 
20 u 30 

Tweede week 
THE BLUE LAGOON 

van Randal Kleiser (GreaseO 
NIVWF woensdag 20 u 30 

THREE DAYS 
OF THE CONDOR 

Zaterdag en zondag 15 u 
PLATVOET OP DE NIJL 

m Wij in de Volksunie 

Vilvoorde: 
Franstalige schoolbus opgehouden OCMW-DAG 

TE BRUSSEL 
De Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen organizeert op 
zaterdag 4 april a s te Brussel 
een studiedag voor OCMW-
mandatarissen De voormiddag
zitting begint om 10 uur en ein
digt om 12 u 30 De namiddagzit
ting loopt van 14 uur tot rond 
16 u 30 De dag gaat door in 
hotel Astona, Koningsstraat te 
1000 Brussel 

De OCMW-problematiek zal er 
op tweeledig vlak besproken 
worden vanuit het O C M W zelf 
en vanuit het gemeentebeleid 

De twee zittingen worden tel
kens met een diskussie afgeslo
ten 

Inschnjven is wel noodzakelijk bij 
V V M Barnkadenplein 12 1000 
Brussel (02-2194930) 

Op vnjdag 27 maart 1981 hebben een 
25-tal leden van VRJ en VUJO uit de 
regio Vilvoorde-Grimbergen voor de 
tweede maal een bus met franstalige 
kinderen uit Vilvoorde Vlaams-Bra-
bant op weg naar franstalige Brussel
se scholen tot staan gebracht en enke
le minuten opgehouden De aktie had 
plaats in de buurt van de Vaartbrug 

langs de Brusselsesteenweg te Vil
voorde 

De VRJ en VUJO stellen vast dat tal 
van Brusselse scholen zowel vrije als 
officiële busvervoer organizeren voor 
franstalige scholieren Zelfs scholen 
van de Stad Brussel komen hier leerlin
gen ophalen 

Het plassenbeleid 
van Scherpenheuvel-Zichem... 

Scherpenheuvel-Zichem knjgt aan de sporthal te Averbode nog een tennisplein 
bij ondanks het feit dat de gemeenteraad daar met over te spreken was De aan
leg kreeg slechts een nipte goedkeuring 1 stem over en dat is begrijpelijk er is nl 
geen tennisklub voor handen om het veld te gebruiken Bijkomende met 
onbelangrijke reden de gemeentebegroting 1981 sluit met een miljoen fr verlies 
De V U meent terecht dat Scherpenheuvel-Zichem er beter zou voor zorgen dat 
eerst de straten fatsoenlijk gemaakt worden zij denkt hier b v aan de Leliestraat 
en de Parkstraat (onze foto) die er verloederd bijliggen Misschien kon het 
gemeentebestuur ook eens denken aan de straten die nog geen waterleiding en 
nolenng hebben om maar dat te noemen 
Zo te zien voert Scherpenheuvel-Zichem maar een modderig plassenbeleid 

Voor dit busvervoer worden zij gesub
sidieerd Eens te meer worden ge
meenschapsgelden die mede betaald 
worden door de Vlamingen tegen hen 
gebruikt 

Dit busvervoer is tevens een vorm van 
ongeoorloofde konkurrentie t a v de 
scholen van Vilvoorde en omgeving en 
levert eens te meer het bewijs van de 
onwil van een bepaalde franstalige 
klasse om zich aan te passen aan hun 
Vlaamse omgeving 

Het feit dat in sommige gevallen (een 
minderhenU) ook nederlandstalige kin
deren worden vervoerd naar Neder
landstalige afdelingen van bepaalde 
scholen dient enkel om deze vorm van 
feitelijke faciliteiten voor franstalige 
kinderen aanvaardbaar te maken 
Trouwens Vlaamse kinderen zijn in 
Vlaamse Brusselse scholen op hun 
plaats 

Nadat de bus werd tot staan gebracht 
kregen de kinderen een pamflet mee 
met het waarom van de aktie Na wat 
trekken en duwen lieten de VRJ en 
VUJO de bus dan na enkele minuten 
verder gaan Kinderen wensen zij met 
het slachtoffer te maken van poitieke 
akties waarvoor met zij de verantwoor
delijkheid dragen 

Politie noch njkswacht dienden tus
senbeide te komen De aktie verliep 
zonder incidenten 

OCMW-
Grimbergen 

De raad voor maatschappeli)k 
welzijn van Grimbergen deelt 
mee dat twee voltijdse betrek
kingen van gezins- of bejaar-
denhelp(st)er vakant zijn Het 
zijn betrekkingen in vast dienst
verband waarvoor tevens een 
wervingsreserve aangelegd 
wordt die geldig blijft tot en met 
31 december 1981 

De raad voor maatschappelijk 
welzijn van Grimbergen zal 
eveneens overgaan tot het aan
leggen van een wervingsreserve 
van maatschappelijk assisten
ten geldig tot en met 31 decem
ber 1982 

De kandidaturen vergezeld 
van de nodige bewijsstukken, 
dienen bi) aangetekende brief 
gericht te worden aan mevrouw 
L Merens-Thyssen, voorzitter 
van het OCMW van Grimber
gen, en uiterlijk op vnjdag 24 
apnl 1981 m haar bezit te zijn 

Inlichtingen betreffende de 
hierboven vermelde betrekkin
gen en wervingsreserve evenals 
de vooraarden, kunnen beko
men worden op het sekretanaat 
van het OCNfW, Administratief 
Centrum, Gemeenteplein, 1820 
Grimbergen (deelgemeente 
Strombeek-Bever), tel 
02-267 15 07 en 02-267 15 05 (Adv. 

44) 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN -TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

BRABANT 
APRIL 

12 

12 

12 

LEUVEN debatavond mg door VUJO-KUL in de kleine Aula, 
Hogeschoolplein over universitaire expansie verzuiling demo-
kratizering financiering M m v rektor P De Somer prof Bonte 
(RUG) de h Geelinckx (kab mm Geens) Maunts van Haegendo-
ren (moderator) 
TIELT-WINGE Vijfde Vlaams Bal in Tilt City vanaf 20 u 30 met 
DJ Sarenko inkom 50 fr 
HEVERLEE 7de Volksunie-bal m de cafetana van de sporthal 
Hertogstraat 198 Vanaf 20 u 30 met D J MIKE Inkom 50 fr 

ST-MARTENS-BODEGEM de gemeenteraadsleden Jan Van-
dehoute en Pierre Hellinckx nodigen iedereen uit op het panne-
koekenfestijn Van 15 tot 21 uur in de Gemeenschapslokalen, 
Schoolstraat 
BRUSSEL 2de Konfederatiebal om 15 uur in Ancienne Belgique 
Steenstraat Orkest Lou Marvel Inkom 60 fr met + 3 pas en 
90 f r zonder + 3 pas 
VILVOORDE-PEUTIE eerste groot mosselfeest van 12 tot 
20 uur m de stemmige zaal VILOK, Slachthuisstraat 82 (nabij de 
Sporthal) te Vilvoorde 
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^ \ lepel & vork.,. 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pIJ 

Olenseweg 41 , WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/21.36.96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Restaurant 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

y/laandag gesk)ten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.2174 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit' 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbaKkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

^ WmUmi» 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
OcfunNIrauk iMttraditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742TERNAT 
Tel. 58213.45 

Volksuntelokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vrijdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur. zondag van

af 10 uur 

COR'fflALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt;nderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 

Dr Van De Perrfslei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56 54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel. 016-23.66.71 

Europese volksgerechten. 

Gesloten maandag en dinsdag. 
Keuken: 19u. tot 22 uur. 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S >> 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkfieden 
Mogelijkheid tol huren van 

bestekken 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

r./ ^ Verzoigde keuken 
yltölllff} Demokratiiche pi i|zen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kcssrlsteetiweg 38 
2200 Niiipn - Tei 031/81! H 1 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Café «'t Leeuwke» 
Krulttorenwal 2 

3690 BRËE 
Tei. 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

elke vrijdag van 17 tot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulver ingemslraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tet 058/2994 91 

Gestoten vnjdag behalve m seizoen 

Restaurant 

B R A K E L H O F 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

""StZ.! il VOO! .tl lf 

gpleqenliedpn 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

AnnnemcT vnn nllc fccston 
Ook verhuring v^n tnfclgenof 

Schildorstrn.it 33 
2000 Antwrrpon 
Tel 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9 i20 OUDEGEM 
Tel. 062/21.16.06 

Algemene voeding bieren, wijnen, li-
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

TAK-Wandeling te Knokke 
Op 19 april a s gaat er te Knokke een 
Vlaannse wandeldag door onder het 
motto Onze kust gastvnj maar 
Vlaams I Voor de algemene voorkeur
behandeling van het Nederlands aan 
onze Noordzeekust en tegen het te 
nadrukkelijk Franstalig uiterlijk in de 
toenstische en partikuliere sektor 

Algemene verzameling Knokke Al-
bertplein om 11 uur 

Een wandeling voor gans de familie 

door bos, duin en hei, over de dijken, 
langs het strand 

Inschnjven Turnhout Grote markt 
8 u 3 0 , 014/417747, Geel Grote 
Markt 8 u 15, 014/589393, Brussel 
kontakt opnemen 02/2424539, Lier 
Grote Markt 9 u , 031/801345 (ook 
voor Nijlen), Mechelen Grote Markt 
9 u 30, 015/218382, Aarschot kon-
takt opnemen 016/56 8610, Qent St -
Pietersstation 10 u, 0 9 1 / 

22 68 96,Aalst Station 9 u 30, 053/ 
21 3234, Dendermonde Grote Markt 
9 u 15 (zelfde tel), Buggenhout Cafe 
De Ton 9 u 45, 052/33 3160, St-Ni
klaas Hotel Serwir 9 u 30, 031 / 
763778, Bilzen Grote Markt 8 u 15, 
011/41 1002, leper kontakt opnemen 
056/311825, Wervik (zelfde tel), 
Kortrijk Station 10 u 15, 056/41 0248 
(na 18 uur), Brugge Grote Markt 
1 0 u 3 0 , 091/22 6896, Antwerpen 
Berchem Kerk 9 u 30 031/57 7240 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige sfeer in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SEHUTTERStiöF 
Dorpsstraat 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel.; 015-71.15.49 

DE OUDE KRING 

Cnfc VU lok.nnl 

Dornsplcii' Hciisclen Limburg 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11, 

Gooik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w tweede thuis! 

Herberg 

„ D e 7 Z a l i g h e d e n " 

Sleutelstraat 2 

hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 0 3 1 / 3 4 0 5 8 6 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Dr.Tiik en eethuis 

.< WALTRA .. 
Ardiunk.i.ii 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven V.TM de W.nllr.i 

1 Vl.i.tms in I hart v.in Brussel 
2 Je k.iM er iillijd parkeren 
3 Je knigt er altifd wat te eten 
4 De ttrifzen zijn sociaal 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tei. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnj7en 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

2 APRIL 1981 

http://Schildorstrn.it


24 

lommu 
o Dame, huisvrouw zonder al 
te veel kommernis, zoekt drin
gend werk als onderhoudster 
full- of half-time in Instellingen of 
privé Liefst in de driehoek Brus-
sel-Halle-Asse Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvert. dr. J. 
Valkeniers, tel. 569.1604. 

D 32-jarige moeder van twee 
kinderen, zoekt opnieuw werk op 
te nemen in voor haar zeer ge
kend domein: keuken Inlichtin
gen: volksvert Valkeniers, tel 
02-569.16.04. 

D Dame met tien jaar labo-erva
ring in de industnèle scheikunde, 
in bezit van diploma A2, zoekt 
werk in de streek van Aalst Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron, tel. 053-21.14.97. 
D Er worden kandidaten ge
zocht voor enkele tietrekkingen 
in een BTK-ploeg De kandidaten 
dienen een opleiding van regen-
t(es) of onderwijzer(es) te heb
ben gevolgd en op dit ogenblik 
werkloos en uitkenngsgerech-
tigd van de RVA te zijn. 
De kandidaturen dienen gencht 
te worden aan het VNS, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel 

„Van Kanaal tot Kanaltal" 
Z o p a s ve rscheen het eers te nunnnrier van de jaargang 1981. 
D e b rochu re „ V A N K A N A A L TOT K A N A L T A L " v>/erd ge
s c h r e v e n d o o r Wi j -nnedewerker Kare l J A N S E G E R S die reeds 
ee rder een numnner v e r z o r g d e nl. „de 19 van het Europa der 
9". 

D e jongs te V N S - b r o c h u r e draagt als onder t i te l : , ^o f onze taa l 
g rens in Eu ropees p e r s p e k t i e F . 
He t doel van deze publ ikat ie is duidel i jk te maken hoe een feit 
als een taalgrens een veel ru imere d imens ie heef t als alge
meen gedach t word t . 
Tot o p heden bl i jven d e mees te V lamingen de taalgrens im
m e r s b e s c h o u w e n als een rar i te i t e igen aan België dat nu 
eenmaal „een kru ispunt van vo lke ren en beschav ingen" 
g e n o e m d word t . 

D e taa lgrens in ons land kan ech te r al leen beg repen w o r d e n in 
een ruimer, (Wes t - )Europees ve rband . In deze b rochu re 
vo lgen w e de taalgrens van aan het Kanaal to t in het Kanaltal, 
in het ve r re Kar in th ië ; met name to t daar waar de Germaans-
Romaanse taa lgrens overgaa t in een veel t rag ischere : de Ger
maans-Slavische. 
U kan dit nummer bestel len, te le fon isch o f schri f tel i jk, o p het 
VNS-sekre ta r iaa t : V l a a m s - N a t i o n a l e S t a n d p u n t e n , Ba r r i ka -
d e n p l e i n 12 te 1000 B r u s s e l ( te l . 02-219.49.30). D e pr i js van dit 
n u m m e r bedraagt 50 fr. te s to r ten o p reken ing 430-0220881 -03 
van het V N S . 

Reeks 
Vlaams-nationale 

standpunten 
groeit aan 

H e t i s e c h t e r v o o r d e l i g e r U t e a b o n n e r e n ! 

Een abonnemen t ( t ien n u m m e r s ) kos t s lechts 350 fr. 
H o e ? 
• U vult onde rs taande s t rook in en s to r t o p onze rekening. 
D e s t rook zendt U naar „V laams-Nat ionale S tandpunten" , 
Barnkadenp le in 12 te 1000 Brussel ( rekening 
430-0220881-03). 

• U zend t ons de s t rook t oe en voeg t een check ter w a a r d e 
van 350 fr. bij. 
• U zendt ons de s t rook t oe en voeg t een overschr i jv ings
formul ier ter w a a r d e van 350 fr. bij. 

BON 
M e v r o u w / D e Heer 

A d r e s : 

A b o n n e e r t z ich o p Vlaams-Nat ionale S tandpun ten jaargang 
1981 en 

O heef t 350 fr ges to r t o p de reken ing 430-0220881-03 van 
het Vlaams-Nat ionaal S tud iecen t rum 

O voeg t een check te r w a a r d e van 350 fr. 

O voeg t een overschr i j v ings formul ie r bij ter waa rde van 
350 f r. 

Te rug naar: V laams-Nat ionale S tandpun ten , „Penod iek ' , Barr i -
kadenp le in 12 te 1000 Brussel . 

mi Wij in de Volksunie 

Geslaagde aktiviteit van VUJO-Hasselt 

Hugo Schiltz sprak 
over federalisme of separatisme 
Vrijdag 6 maart jl hielden de Volks
unie-jongeren van Hasselt een ge-
spreksavond met Hugo Schiltz over 
het tema federalisme of separatisdme. 
Dit met het oog op het vierde nationaal 
VUJO-kongres op 29 maart te Brussel. 
In zijn inleiding schetste de voorzitter 
van VUJO-Limburg, tevens partij-
raadslid, Wilfried Remy, de bedoeling 
en de houding van VUJO-Limburg ten 
opzichte van dit tema. Hij stelde voor
op dat VUJO een fundamentele keuze 
voor federalisme heeft gedaan en dat 
een radikale separatistische houding in 
de huidige kontekst niet zonder geva
ren IS. De provinciale VUJO-sekretaris 
Luc Luwel stelde daarna de persoon 
Hugo Schiltz in het licht 
Hugo Schiltz maakte vervolgens een 
kosten-batenanalyse van het federalis
me en het separatisme. 
De separatistische tendensen binnen 
de Vlaamse beweging is een reaktie 
op de sukkelgang waarmee de federa-
lizering in ons land vordert en de 
(laattijdige) vaststelling dat de Vlaam
se meerderheid in Belgiè door de zgn. 
„grendelgrondwet" van 70 geredu
ceerd werd tot een machtspariteit en 
dit vóór het federalisme verwezenlijkt 
was, aldus de VU-ondervoorzitter. 
Als groot bezwaar tegen het separatis
me haalde hij om. het probleem Brus-

Een zonnige tuin het 
hele jaar door ! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie. 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en met het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2,80 m en 
vanerend m lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst' I' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 
8700 IZEGEM 
Tel 051/30.37.01 (4 1.) 

VUJO-RUG: 
D r i n g e n d e o p r o e p 

He t ligt in onze bedoel ing de 
V U J O - w e r k i n g aan de Rijks
univers i te i t G e n t zo v lug mo
geli jk o p gang te b rengen . 
Daa r toe d o e n w e een b e r o e p 
o p allen die in G e n t s tude ren 
(niet noodzakel i jk aan d e 
univ.). 

Wi l len allen d ie w e n s e n m e e 
te w e r k e n aan het o p b o u w e n 
v a n een V U J O - k e r n bij de 
G e n t s e s tuden ten hun naam 
o p g e v e n aan het nat ionaal 
sekre tar iaa t van V U J O , Barr i -
kadenp le in 12, 1000 Brussel . 
W i j t r ach ten dan z o v lug mo
gel i jk e e n ve rgader ing te be
leggen in G e n t 

Hans Bracquené, Lid D.B., 
(Verantwoordeli jke 

Universitaire Werking) 

CJD 

D Apoteker met ervaring zoekt 
vast provisoriaat te Antwerpen 
of omgeving Tel. 031/27.1989 

D Vakantiewerk voor meisjes 
vanaf 17 jaar tijdens de maanden 
juli en/of augustus. Inl. Willy Alloo 
- 053-21.8660. 

sel aan. Waarop de separatistische 
gedachte geen afdoend antwoord 
biedt Immers, de inlijving van Brussel 
in een soevereine Vlaamse staat lijkt 
volkomen denkbeeldig. We zullen 
twee- tot driehonderdduizend Vlamin
gen in een diaspora-situatie jagen. 
Wanneer de Vlaamse beweging voor 
enkele scholen in Komen op straat 
komt (wat trouwens zeer geweldig is) 
kunnen we toch geen driehonderddui
zend Vlamingen aan hun lot overlaten. 

In het onwaarschijnlijk geval dat Brus
sel in dè onafhankelijke staat terecht 
zou komen wordt er in Vlaanderen een 
Palestijnse situatie geschapen. 

Voor het talrijk aanwezige publiek was 
deze uiteenzetting van Hugo Schiltz 
erg verhelderend. 

Deze avond, die zeker een sukses 
mag genoemd worden, werd afgeslo
ten met de Vlaamse Leeuw, aangehe
ven door Jef Meurs. 

LIMBURG 
APRIL 

12 ZUTENDAAL: lentewandeling in Stalken. Vertrek om 14 uur aan 
de Hoogkantstraat 

Geslaagd lentedansfeest 
te Gentbrugge 
Op 14 maart j.1. ging het denderend len
tedansfeest door van afdeling Gent
brugge. Om te beginnen werden de 
gasten aangenaam verrast — getuige 
de vele lofwoorden — door een pracfv 
tig versierde zaal van de hand van 
Sven Van Ooteghem. Het dansfeest 
werd geofjend door onze nieuweling 
disc-jockey „Eliano" die dat voortreffe
lijk deed en naarmate de avond vor
derde meer en meer paartjes op de 
dansvloer toverde. Hetgeen wel een 
sukses mocht genoemd worden. Top
punten waren de tombola en de kwis. 
Verschillende mensen kwamen aan 
een prijsje waarbij de meest gelukkige 
toch aan een reis naar Parijs kwamen 
door de hoofdvogel af te schieten. 
De kwis, uitgedokterd door gemeente
raadslid Aimé Verpaele, was origineel 
en had een mooie damesfiets tot prijs. 
Daarbij werden zestig aanwezigen be
loond met een mooie plant De idee 
van het afdelingsbestuur een „Wein-
stufcie" in te richten werd goed be
loond: het was een ware toeloop waar
door menig flesje werd gekraakt Tot in 
de vroege morgen werd er gedanst als 

wilde men proberen de lente iets vroe
ger te doen komen. Doch rond deze 
uurtjes b'aatte dit niet., menigeen ging 
naar huis. met een zwaar onweer in het 
hoofd. Hetgeen natuurlijk niet de be
doeling was geweest van ons lente
dansfeest Opzet was, weer eens onze 
leden en sympatizanten samen te krij
gen omdat vriendschap en samenho
righeid toch nog mooie streefdoelen 
zijn, en... dat lukte ons ook! Een fiarte-
lijk dank aan alle medewerkers, ano
niem en vrijwillig, die geen aanmoedi
ging doch wel een oprecht proficiat 
kunnen gebruiken. Boland Rohan 

§of Un ff-rnljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Doeren 
Keierberg 25 

ITOOAsse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

2 LATEM, DEURLE, DE PINTE, NAZARETH: 
Spreekbeurt door kameriid Hugo 

Schiltz over „Is er een uitweg aan de knsis?" Om 20 u. in zaal 
Blancatony, de Gielylaan 159 (aan de spoorweg) in De Pinte. 

3 HERZELE: Info-avond over biologisch tuinieren (met dia's). Om 
20 uur in zaal 't Anker, Solleveld. Spreker: P Van Ostaeyen. 
Inkom gratis. Org. ZOVLAK afd. Borsbeke. 

4 DE PINTE-ZEVERGEM: Plaatselijk IJzerbedebaartkomitee 2de 
bal in zaal Blancatony, Baron de Gielylaan 161 in De Pinte. Vanaf 
20 u 30. Inkom. lOOfr 

11 AALST: Grote solidariteitsfuif in zaal 't Kapelleken, Meuleschet-
testraat. Org. Wereldwinkels Aalst, Haaltert, Mere en Welle. 
Voorverkoop: 40 f r Jnkom 50 fr. 

11 APPELTERRE-OUTER-VOORDE: Eetfestijn in zaal Jachthoorn, 
Kerkstraat 73 te Outer (Lebbeke) vanaf 18 uur. Ook op zondag 
12 apnl van 11 u. 30 tot 14 u 30 en van 17 u. tot 20 uur. 
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VU-vragenfestival op Gentse raad 
GENT — Hoe minder het schepenkollege op de dagorde plaatst van de 
Gentse gemeenteraad, hoe meer de VU-oppositie het initiatief neemt via inter
pellaties. Van de 30 punten die op de zitting van 16 maart II. werden besproken 
kon alleen de begroting en het personeelskader van het Stedelijk Grond- en 
Bouwbedrijf enige aandacht opwekken. 

VU-fraktieleider De Roo uitte zijn ver
wondering over het feit dat het groot
ste deel van de begrotingspost voor 
bouvi^werken, werd besteed aan één 
projekt nl. het projekt aan de Lous-
bergskaai (146 miljoen op een totaal 
van 189 miljoen). Voor het projekt 
werd een wedstrijdaanbieding uitge
schreven, waarvan noch het verslag 
van de jury, noch de beoordelingscrite
ria voor de raadsleden ter inzage 
lagen. 
PVV-raadslid Wijnacker wenst de 
hoofdelijke stemming in de jury te 
kennen. 

Schepen Monsaert wees erop dat 
naast de Lousbergskaai ook nog ande
re projekten zijn voorzien. Het doel 
van het stedelijk Grond- en Bouwbe
drijf is ofwel panden te verwerven om 
zélf te renoveren (vb. Patershol) ofwel 
op te treden als tussenpersoon om de 
panden over te maken aan bouwmaat
schappijen voor sociale woningbouw. 
Eventueel zal men slopen om groenzo
nes te creëren. Het ouderlingentehuis 
aan de Lousbergskaai is een belangrijk 
sociaal beleid, dat ondanks de te krij
gen subsidies veel geld opslorpt. 

De aanbestedeingsprocedure terza
ke is korrekt verlopen en alle stukken 
desbetreffend liggen ter inzage. 
Aimé Verpaele (VU) was het niet eens 
met de voorgestelde kaderaanpassing 
van het Bouwbedrijf. Het is de bedoe
ling de tewerkgestelde werklozen te 
vervangen door een vast kader. 
Hij meent dat het tijd wordt op te 
houden met het opdrijven van de 
tewerkstelling in openbare en semi-
openbare instellingen. De voorgestel
de termijn van 5 jaar is niet realistisch. 
Dit kader zal de stad veel extra geld 
kosten omdat ook materiaal moet wor

den aangekocht. De waarde van het 
verworven patrimonium zal deze kos
ten niet kompenseren, aangezien de 
verhuurprijzen lager zijn dan de kost
prijs. Bovendien worden precies die 
werken uitgevoerd die ook door kleine 
privé-aannemers kunnen gedaan wor
den. 

Schepen Kerckhove verdedigde zijn 
voorstel met het oog op de continuïteit 
van de betrokken dienst. Schepen 
Monsaert voegde eraan toe dat vast-
benoemd personeel meer rendabel en 
gemotiveerd is. Het werken met te
werkgestelde werklozen is een sociale 
onrechtvaardigheid die moet worden 
rechtgezet. 

Vragenfestival 
De reeks interpellaties van de VU 
werd ingezet door Aimé Verpaele. Hij 
stelde de gemeenteraad voor de peti
tie te steunen in verband met de 
verlenging van het trajekt van tram 22 
in Gentbrugge. Het huidige eindpunt 
onder de E3 is angstaanjagend zowel 
voor de gebruikers als voor de be
stuurders van de tram. Hij vestigde 
ook de aandacht op het aanslepend 
immobilisme inzake openbaar vervoer 
in de stad. Gent heeft recht op een be
langrijke som geld van het ministerie, 
op voorwaarde dat een struktuurplan 
wordt voorgelegd. De hoofdassen 
voor het openbaar vervoer dienen 
vastgelegd waarop secundaire wegen 
dienen geënt. De bevolking moet drin
gend ingelicht worden over het geplan
de verkeerscirkulatieplan. 
Frans Baert vestigde de aandacht op 
het geplande ondergrondse tramsta
tion aan het Maria Hendrikaplein. 
Het nut ervan is niet bewezen, terwijl 
de kostprijs onverantwoord hoog ligt 

Uit een door de VU georganizeerde 
enquête en uit meerdere studies blijkt 
dat de bevolking tegen dit onder
gronds station gekant is. 
Het kollege heeft tot op heden geen 
standpunt terzake ingenomen alhoe
wel de burgemeester ten persoonlijke 
titel heeft verklaard dat de plannen van 
dit tramstation begraven zijn. 
SP'er Termont pleitte voor de globale 
uitbouw van het openbaar vervoer 
Voorlopig zou een nieuwe aansluiting 
van tram 22 met bus 30 een oplossing 
kunnen brengen voor de inwoners van 
Gentbrugge. 
De wijzigingen in de Nederkouter en 
de Kortrijksepoortstraat (éénrichtings
verkeer) schept gedeeltelijk een vrije 
bedding voor het tramverkeer nchting 
centrum van de stad en is een goede 
zaak. Het projekt Maria-Hendrikaplein 
zou gunstig zijn voor de woonwijk 
achter het station en voor de verbin
ding met het A.Z. 
Raadslid Verhofstadt (PVV) was het 
hiermee niet eens, aangezien de aan
sluiting van de wijk St-Pieters-Buiten 
reeds gebeurt via de Voskenslaan en 
de Kortrijksesteenweg, en het A Z met 
een regelmatige busverbinding be
diend wordt. 
Schepen Monsaert beloofde het pro
bleem met bus 22 op de eerstvolgende 
vergadenng van de MIVG te bespre
ken. Zowel de verlenging van de tram
lijn als de verbinding met bus 30 
kunnen een oplossing bieden. De raad 
van beheer van de MIVG heeft zich 
reeds uitgesproken voor de herinrich
ting van het hoofdassennet van het 
openbaar vervoer. De N-Z-verbinding 
zal gebeuren met de lijnen 1 en 4; de 
O-W-verbinding met de lijnen 2 en 3 
Als voertuigen komen zowel tramstel
len als troleybussen in aanmerking en 
men opteert voor vnje stroken en 
tracés. Het probleem Mana-Hendrika-
plein blijft nog steeds bespreekbaar. 
VU-raadsleden De Spriet en Storms 
interpelleerden vervolgens de sche
pen over de zeer sterk gestegen en 

volgens de randgemeenten sterk va
riërende prijzen voor aansluiting op het 
rioleringsnet (v. 13.000 tot 70.000 fr.). 
Monsaert was het eens met de inter-
pellanten en schetste de oorzaken van 
deze situatie (verschillende offertes, 
maar te weinig kandidaten). Eens de 
huidige kontrakten verlopen zijn zal 
men de zaak opnieuw bekijken. 

Nog eens 
SchuurQoed! 

Hugo Waeterloos vroeg het schepen
kollege hoever het stond met de aan
koop van het Schuurgoed te St-
Amandsberg. waartoe het kollege 
reeds één jaar eerder beslist had 
Volgens schepen Monsaert was men 
met de eigenaar niet tot een akkoord 
gekomen over de pnjs en zal in april 
een wijziging van het BPA (tot nutszo-
ne) aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Nadien kan men starten 
met de onteigeningsprocedure. 

Senator Van Ooteghem handelde ten 
slotte over de geplande afrit van de 
grote ring aan de druk bevolkte Vlieg-
pleinkouter te Mariakerke. Misschien 
is de Vinderhoutsedam een betere 
oplossing' Volgens schepen Mon
saert ziet het kollege af van om het 
even welke afnt naar Manakerke 
Schepen Van Eeckhout wees er op 
dat de kommissie Bourgoyen omwille 
van milieuredenen elk voorstel hierom
trent negatief geadvizeerd had. 
Al bij al was deze Gentse gemeente
raad een mooi resultaat voor onze 
energieke VU-fraktiel 

Carla Brion 

Vlaams Verbond 
voor 

Gepensioneerden 
vzw 

NATIONAAL SEKRETARIAAT 
Kipdorp 21 (bus 33) 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 031-33.50.72 
Waar alle VLAAMSE bejaarden, 
van welke ideologische of filozo-
f ische opvatting zij ook wezen, bij 
aansluiten omdat zij zich als 
VLAMINGEN met elkaar ver

bonden weten. tAdv. 45) 

Sociaal dienstbetoon 
Frans Baert 
De zitdagen voorzien voor zaterdag 18 
apnl en zondag 19 apnl zullen uitzon
derlijk plaatsvinden op zaterdag 25 
april en zondag 26 apwil. 

Dus: 
Zaterdag 25 april: 
— 9 u. 30 Zulte, bij Elie Peirs, Olsene-
straat 51. 
— lOu . 30. eisene, bij René Van 
Hoecke, Oudenaardsestraat 3. 
— 11 u.. Machelen. bij Eddy Dubois, 
Stationsstraat 
— 11 u. 30: Aalter, bij Guido Vanden-
kerckhove, Ter Walle 22. 
Zondag 26 april: 
— 11 u : Landegem. bij Guido 
Schaeck, Vosselarestraat 16. 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

2 lEPER: uiteenzetting over „Schoonheid - gezondheid - natuurkos-
metiek" te Zillebeke Vertrek om 19 u. 45 aan het Nieuwerck op 
de Grote Markt Organizatie- VVI. 

11 BRUGGE-TORHOUT (Arr.): Groot VU-Lentebal in het „Jagers
hof" te St -Andries, Dorpsplein Muziek door disco Jocama. Van
af 20 u. 30 Inkom 99 fr Trekking van reuze-tombola. 

Kort nieuws uit 
Brugge - Torhout - Kust 
Eksamen sociaal assistent 
De stad Brugge schnjft daartoe een 
vergelijkend eksamen uit. Kandidatu
ren in te dienen vóór 24 april '81, per 
adres: Gemeentebestuur te 8000 -
Brugge. 

Werkgroep gemeenteraads
verkiezingen 
Het arr. bestuur stelde een werkgroep 
samen die in eerste instantie de ge
meenteraadsverkiezingen voor alle be
trokken gemeenten wil voorbereiden. 
Alle inlichtingen op VU-sekretariaat: 
Breydelhof, Suveestr. 2,8000 - Brugge. 

Arr. tombola 
Op het VU-avondfeest van zat. 11 april 
a.s. (Jagershof te St.-Andries) ook 
trekking van de VU-tombola waarvoor 
biljetten in omloop zijn tegen 20 fr. per 
biljet of 100 fr. per boekje. 

Biologische kruidenmarkt 
De vzw Trefpunt organizeert op zon
dag 3 mei as. tussen 10 en 16 u. op de 
Burg te Brugge een verkoop van 
biologische kruiden. Tevens informa
tie-stand en aanbod van kleine planten. 

't Leeuwke doet voort 
Het informatieblad van de VU-Torhout 
is aan zijn 2de nr. toe, tal van lezens
waardige bijdragen w.o. over de 
stoomtreinverbinding Torhout-Snaas-
kerke als „welkome gast". Redaktie-
adres: Jo Cappelle, J. Boschlaan 6, 
8100 te Torhout. 

Toekomst voor Oud St.-Jan 
Op de Brugse gemeenteraadszitting 
van dinsdag 31 maart a.s. zal om. 
worden uiteengezet welke bestem
ming kan gegeven aan de vnjgekomen 
terreinen en gebouwen van het oud 
St.-Janshospitaal. Het stadsbestuur 
voorziet in een gevaneerde oplossing 

met kongresruimte, musea, administra
tie, hotel, groene ruimte, parkeermoge-
lijkheid én woning. Samen met de 
heraanleg 't Zand, de aanleg van het 
complex „Rijke Pijnder" (oude brouwe
rij „den Arend") is de nieuwe bestem
ming voor oud St.-Jan wel het belang
rijkste wat net bouw- en woonbeleid 
van het stadsbestuur moet bepalen. 

Leden-blad op komst 
Het lentenummer van het arr. leden
blad wordt eerstdaags verstuurd. Om 
de groep bestemmelingen (leden en 
abonnementen, sympatizanten, opinie
makers) te verruimen: stuur adressen 
door p/a Suveestr. 2, 8000 - Brugge. 

FVV-Oostende 
deelt mee 
Vrijdag 3 april 1981 om 20 u. „Chinese 
keuken". Kookles met proevertjes, per 
persoon 200 fr. deelneming in de on
kosten. Waar? Vormingsinstituut 
Oostende. 

Zondag 12 april 1981 om 7 u. 30 reis in 
samenwerking VTB-VVVG „Antwer
pen". 

Koffiestop. bezoek Plantijndrukkerij, 
bezoek Volksmuseum, na de middag 
om 14 u. rondvaart met bezoek aan de 
dokken, stadskernvernieuwing bezich
tigen, al wandelend of met bus op de 
Keizerlei het Century-Center bezoe
ken, gezamenlijk warm avondmaal in 
„Western-Steakhouse". Terug thuis 
rond 22 u. Prijs volwassenen 725 fr., 
kinderen tot 12 jaar 675 fr. Inbegrepen 
in de prijs: autobus, drinkgeld chauf
feur, koffie, bootreis, warm avondmaal, 
's Middags piknikken of gaan eten naar 
believen. Waar? Canadaplein Oosten
de. 

De twee leraressen van het Vlaams „schooltje" in Komen mochten van de VU-afdeling leper een gans pakket rekenstaafjes 
in ontvangst nemen. Dat dit in goede aarde viel bewijzen de glunderende gezichten van mandatanssen en bestuursleden 

tijdens de kleine receptie. 

lepers geschenk 

voor Komens schooltje 
Donderdag 5 februari II. overhandigde 
VU-afdelingsvoorzitter Deknudt in 
naam van de VU-afdeling leper didak-
tisch materiaal in de vorm van reken-
staafjes Cusenair voor een ganse klas 
aan beide leerkrachten van de Vlaam
se School te Komen. 

Dit in aanwezigheid van het voltallig af
delingsbestuur en de VU-mandataris-
sen Carpentier, Devos, Laurens en 
Lerooij. Tijdens de korte receptie 
wenste de voorzitter verdere moed en 
standvastigheid toe aan beiden voor 
het volbrengen van hun delikate maar 

voor ons Vlaamse volk belangrijke 
taak. 

In beider naam dankte juffrouw Bus-
schaert om het zinvode gebaar tegen
over hen en de Vlaanose kinderen van 
Komen. 
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„De kern van de zaak" te Menen 
Op vrijdag 3 april 1981 om 20 u komt 
op uitnodiging van de Volksuniejonge
ren de teaterwerkgroep Tentakel naar 
het ontmoetingscentrum 't Ghelandt te 
Menen, met hun tematoneelstuk „De 
kern van de zaak" 
„Tentakel" schrijft als kollektief haar 
toneelstukken vanuit haar ervanng 
met verschillende leeftijdsgroepen 

ZIJ behandelen aktuele tema's en situa
ties die het publiek direkt aanbelangen 
In „De Kern van de Zaak" bezoeken 
vier opgevi^ekte, naïeve jonge mensen 
een kerncentrale 
ZIJ krijgen uitleg en lekkers, worden in 
de watten gelegd Wanneer echter 
blijkt dat ZIJ naar aanleiding van dit 
bezoek in het TV-nieuws zijn versche-

Kortemark, Handzame, Zarren-Werken 

Geslaagde kleinkunstavond 
met Zjef Van Uytsel 
Zaterdagavond 21 maart, was onze 
afdeling weer present om voor de 
vierde maal een kleinkunstavond te 
organizeren Na Willem Vermandere, 
Miei Cools en Dimitri Van Toren, wa
ren thans Zjef Van Uytsel en zijn 
groep aan de beurt 
Zjef in topvorm zong zijn beste liedjes, 
begeleid door een hem eigen mimiek 
Dit was werkelijk kleinkunst van de 
bovenste plank Wat zijn begeleiders, 
sologitaar basgitaar orgel en drums 
ten beste gaven dwong de geestdnft 
en de bewondenng van de meest 
kntische muziekkenners af 
Het non-stop applaus bij het einde van 
hun optreden bewees genoeg Dank u 
Zjef en gezellen i Dank ook aan de tal
rijke aanwezigen die spijts het overla

den programma van feestelijkheden in 
de streek, toch trouw opgekomen wa
ren 
Dank ook aan de talrijke groep van het 
arrondissement Roeselare, wiens op
komst ons biezonder aangenaam ver
raste Misschien had de belangsteling 
vanwege het eigen arr bestuur wat 
groter mogen zijn 
Dank aan alle bestuursleden die zich 
hebben ingespannen om deze avond 
te doen slagen en een goede voorver
koop hebben georganizeerd Vooral 
Maria en Alberiek verdienen onze 
dank zij verkochten meer dan hon
derd kaarten I Met blij gemoed na dit 
geslaagd optreden van Zjef Van Uyt
sel spreken wij nu reeds af voor 
volgend jaar voor onze vijfde klein
kunstavond 

nen, en propagandistisch worden ge
bruikt ten gunste van kernenergie 
wordt hun achterdocht gewekt Zij 
vragen zich af welk spel met hen 
gespeeld werd 

Het stuk eindigt op een of)en vraag, op 
een hele reeks vragen eigenlijk, want 
behalve kernenergie worden in korte 
tussensketches en liedjes ook andere 
verschijnselen op de korrel genomen 
de reklame die het publiek de gekste 
dingen wijsmaakt, de TV die voor 
velen een drug is geworden, het slik
ken van kalmeermiddelen om het ze
nuwstelsel in bedwang te houden Het 
wordt allemaal aangeraakt met flitsen
de ironie, de gevolgtrekkingen worden 
echter aan het publiek overgelaten 
Na de opvoenng is er ruimte om in een 
uitgebreid gesprek met de akteurs 
dieper in te gaan op de behandelde te-
matiek 

Een prachtig toneel dat „in" is 

Een must voor elke toneelliefhebber, 
en voor iedereen die waakzaam is 
voor de verschijnselen waarmee we in 
onze „welvaartsmaatschappij worden 
gekonfronteerd 

Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar 

• op het sekretariaat van het Ont
moetingscentrum, Menen 

• in cafe St-Michel, Brugsestraat 

• in cafe Den Overkant Brugse
straat 

• 't Wielke, Aug Debunnestraat 

• VUJO-lokaal 't Pallieterke, Moes-
kroensestraat 

G Dnngend gevraagd voor 
Vlaams-Nationale sociale organi-
zatie in het Antwerpse 
deeltijdse medewerker (-ster) 
beschikkend over wat vnje tijd 
Ideaal voor mensen uit het onder

wijs goede remuneratie 
Kandidaten schrijven naar 
Frans Kuijpers, 
Waterstraat 16, 2230 Schilde 
ü Jong gezin (4 persJ zoekt 
huurwoning (max 10000 f r ) in 
de buurt Asse-Ternat-Dilbeek 
Graag badkamer kleine tuin, ga
rage, 3 slaapkamers 
Inlichtingen redaktie „WIJ" 

Infomap voor VU-kader 
Ten gerieve van het VU-kader 

werd n.a.v de Westvlaamse kaderdag 
van zaterdag 21 maart en Informatie
map samengesteld. Wie nog interes
se heeft voor deze dokumentatie kan 
ze nog aanvragen op volgend adres. 
J Suvéestraat 2 te 8000 Brugge Wat 
bevat de map? 
— De nota „Er is een uitweg" het ant
woord van de Volksunie op de knsis, 
— Dokument „Vlaamse Staatshervor
ming" een diskussietekst voor werke
lijke, zuinige, efficiënte en overzichtelij
ke hervorming van de staat, 
— VNS-brochure VU ziet het zo 
profiel en optreden van de VU, her
schreven door M van Haegendoren, 
— Cijferdossier Vlaanderen 1980 32 
biz. statistische gegevens van ergernis 
en gemiste kansen, 
— Knsis-enquête resultaten van een 
opiniepeiling over de houding van de 
bevolking t a v de knsis 

BIJ monde van G Van In werden 
volgende Westvlaamse VU-aksenten 
voorgelegd 
— Een Vlaams-haven-direktoraat 

waarin de havens Nieuwpoort. Oost
ende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen 
zouden participeren (vermits aan het 
Brussels openbaar vervoer in een 
tijdsspanne van 12 jaar. meer geld 
werd gespendeerd (nl 80 - tachtig -
miljard frJ dan aan de haven-ontwikke-
ling) 
— Voor de aantrekkingskracht van 
kust kunststeden en Westvlaamse 
landschappen de waaier van gede-
centralizeerde toenstische aanpak 
„vermits de toenstische omzet fjer jaar 
oploopt naar 50 - vijfbg - miljard fr 
— De toepasselijkheid van het VU-
samenhongheidsmodel op de ekono-
mische bednjvigheid en de diensten-
sektor „vermits West-Vlaanderen 
geen tegenstelling kent tussen loon
trekkende en zelfstandige bedrijvig
heid" 
— De uitbouw van snelle maar sobere 
infra-strukturen naar al-Vlaanderen toe 
d I naar Zeeuws-Vlaanderen en Frans-
Vlaanderen daar achter de West
vlaamse kruisassen Zeebrugge-Rijsel 
en Temeuzen-Duinkerke een belang
rijk hinterland zi t 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 30 april 1981 

om 11 u zal er in de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor )Maatsqhap|)elijk Welzijn, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Brugge 

Lot 35 25 V-Blok buitenzon
newering 

Erkenning klasse 1, onderka-
tegorie D23 

Registratie als aannemer kat 
00 of 20 of 28 

Dossier ter inzage vanaf 30 
maart 1981 

— Op het verkoopkantoor 
voor openbare aanbestedingen. 
Residentie Palace, Jordaans 
Kwartier, 2de verdieping. Wet
straat 155 te 1040 Brussel 

— BIJ de architekt Lantsoght, 
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 uur. op vrijdag van 14 tot 17 
uur 

— Op de burelen van het 
OCMW. Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge, alle werkda
gen, behalve 's zaterdags, m de 
voormiddag van 8 u tot 12 u 

Dossier te koop bi) de archi
tekt Lantsoght J, nr 280-
0201295-57 

Aan te kopen tegen de pnjs 
van (BTW inbegrepen) 1300fr 

Uitvoeringstermijn 180 kalen
derdagen lAdv 501 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 30 april 1981 

om 11 u zal er in de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn. 
Karthuizennnenstraat 4 te 8(XX) 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 

Lot 35 11 V-Blok pleisterwer
ken 

Erkenning klasse l, onderka-
tegorie D 11 

Registratie als aannemer kat 
00 of 18 

Dossier ter inzage vanaf 30 
maart 1981 

— Op het verkoopkantoor 
voor openbare aanbestedingen, 
Residentie Palace. Jordaans 
Kwartier, 2de verdieping, Wet
straat 155 te 1040 Brussel 

— Bij de architekt Lantsoght, 

Spinolarei 15 te 80(X) Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 uur. op vrijdag van 14 tot 17 
uur 

— Op de burelen van het 
OCMW. Karthuizennnenstraat 
4 te 8000 iBrugge) allt werkda
gen, behalve s zaterdags, in de 
voormiddag van 8u tot 12 u 

Dossier te koop bi) de archi
tekt Lantsoght J, nr 280-
0201295-57 

Aan te -iopen tegen de pnjs 
van (BTW inbegrepen) 2000 fr 

Uitvoeringstermijn 120 kalen
derdagen (Adv 48) 

OCMWBrugge 
Op donderdag 7-5-1981 om 10 u 
zal er ten zetel van het O C M W . 
Karthuizennnestraat 4 te 8(XX) 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 1 
verbouwingswerken in Huize 
Minnewater te Brugge 
Erkenning kategone D, klas 2 
Termijn 120 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10. te 
1040 Brussel. 

— in de burelen van het 
O C M W . Karthuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur. 

— bi] architekt Luc Vermeersch. 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-33 20 43. iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 1044 fr. inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562 56 van het architek-
tenbureau Vermeersch, Been
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting voor de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 1' (Adv. 54) 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 30 april 1981 

om 11 u zal er in de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor Maatsch9,ppelijk, Welzijn, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8(XXD 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken m het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 

Lot 3515 V-Blok houten keis
ten 

Erkenning klasse 2, onderka-
tegorie D 5 

Registratie als aannemer kat 
00 of 20 

Dossier ter inzage vanaf 30 
maart 1981 

— Op het verkoopkantoor 
voor openbare aanbestedingen. 
Residentie Palace, Jordaans 
Kwartier. 2de verdieping, Wet
straat 155 te 1040 Brussel 

— Bi] de architekt Lantsoght, 
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 uur, op vnjdag van 14 tot 17 
uur 

— Op de burelen van het 
OCMW. Karthuizennnenstraat 
4 te 8(XX) Brugge, alle werkda
gen, behalve 's zaterdags, in de 
voormiddag van 8 u tot 12 u 

Dossier te koop bi) de archi
tekt Lantsoght J, nr 280-
0201295-57 

Aan te kopen tegen de prijs 
van (BTW inbegrepen) 1 900 fr 

Uitvoeringstermijn 240 kalen
derdagen (Adv. 49) 

OCMW Brugge 
Op donderdag 7-5-1981 om 
lOu 30 zal er ten zetel van het 
O C M W , Karthuizennnestraat 4 
te 8(XX) Brugge, ten overstaan van 
de heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 2 
schrijnwerk in Huize Minnewa
ter te Brugge 
Erkenning kategone D5, klas 2 
Termijn 120 werkdagen 

Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10, te 
1040 Brussel, 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen 

straat 4 te 8(XX) Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur. 

— bij architekt Luc Vermeersch. 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-33.2043, iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 928 fr, inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch. Been
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 
De inschnjvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 2" (Adv. 55) 

O C M W B r u g g e 

Op donderdag 7-5-1981 om 11 uur 
zal er ten zetel van het O C M W , 
Karthuizennnestraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschrijvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 3 
schilder-, behang- en vloerbekle
ding in Huize Minnewater te 
Brugge 
Erkenning kategone D13, klas 1 
Termijn 50 werkdagen 
Dossier ter inzage 
— in het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken. Jac
ques de Lalaingstraat 10, te 
1040 Brussel, 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen
straat 4 te 8CKX) Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur, 

— bij architekt Luc Vermeersch, 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-3320 43, iede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 812 fr, inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch. Been

houwerstraat 51 te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 3" (Adv. 56) 

O C M W B r u g g e 
Op donderdag 7-5-1981 om 
11 u 30 zal er ten zetel van het 
O C M W , Karthuizennnestraat 4 
te 8000 Brugge, ten overstaan van 
de heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschnjvingen van de algemene 
offerteaanvraag voor het lot 4 
sanitair in Huize Minnewater te 
Brugge 
Erkenning kategone D16, klas 1 
Termijn 50 werkdagen 

Dossier ter inzage 
— m het kantoor voor inzage en 

verkoop der bestekken, Jac
ques de Lalaingstraat 10, te 
1040 Brussel, 

— in de burelen van het 
O C M W , Karthuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur. 

— bij architekt Luc Vermeersch, 
Beenhouwerstraat 51 te 8000 
Brugge Tel 050-33 2043, lede
re werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 812 fr. inclusief 
BTW op bankrekening nummer 
280-0205562-56 van het architek-
tenbureau Vermeersch, Been
houwerstraat 51 te 8000 Brugge 

De inschrijvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting voor de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het O C M W Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het KB van 22-4-1977 Op de bui
tenste omslag moet vermeld wor
den „Minnewater, lot 4" (Adv. 57) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwertj 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 0532122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

h 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentseblraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 23. 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten. 

Kortmg van 10 ̂ /o voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gn!eri| -de Gapnert . . 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazljnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Anlwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3 0 0 0 m 2 toonzalen 
's Maandags gestoten. 

d 
I K E U K g N a ] 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 j<iar ervaring 
2 500 tevreden kl.mten 

V.ilenus De S.nedeleerstrnat 99 
9300 Aiilst 
tel 053/217138 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t y p o en o f fse t . 
Spec ia l i s t in mee rk l eu rend ruk . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haeckl.ian 6. 2100 Oeurne 
Tel 031/216699 

Julius Oe Geyterstraat 204. Antwer
pen. Tel. 031/29.07 87. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stnjtem 

Tel 054-3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

TeL 091-62.51.42. 

\ p E CRAEN ROM pvba 
M ^ n s t r a a t 78 
NIEUVVENRODE 
Tel 015^1 12 40 

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfi/merie 
VAN REETH ( 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 
PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-5395 30 en 53 75 75 

M o l e n v e s t 50 
H E R E N T A L S 

tel 014 /21 1 2 0 7 

K L E D I N G L E N D E R S 

Sint D.imiajnstroot 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel. 053-62.37.65 ~~~~ 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmedenj, trapleuningen, 
koperwerk. open haarden Bevrij
dingslaan 87. MEERHOUT. 

Tel. 014-30.90.74 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren p)oor-
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

De Vos Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nij len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgrofiek Huwctiik - Ge
boorte - Zelfklevende pi.ikb.nid on 
chketten Houten druklet lers • Rekta-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Herenlti lseb.uin 340 
Dcurne Z Tel 210896 
Kcrkbtr.iOt 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.9314 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
• D E N DUVEL>BANKELINDEWEG t l 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cef>trale 
verwarming # Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • A f 
wvas- en wasautomaten # Fngo's en 

Diepvriezers. 

D E K E R A M I E K K E L D E R 

Piet V R A N K E N 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

B -t- M 
Bouwpromotoren en 
dakl immerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

O m te s p a r e n , te l e n e n o f v o o r 

e e n v e r z e k e r i n g , w e n d t u z i c h in 

v e r t r o u w e n t o t 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22, 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
TeL 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014-31 1376 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle fierstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/5731.46 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Julien S C H E R R E N S -

Nederwreg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -t- kunstvoorwerpen 

Th WILLEMS 

Sch r i j nwe rk en meubi ler ing 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
Schi lder i jen, spiegels, e tsen, enz. 
Al le inl i jst ingen o p maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 A A L S T 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 D E U R N E 
Tel. 031/24.53.30 

Meche lse str. 59 
1800 V I L V O O R D E 
Tel. 02/251.81.66 

legels 
LIndenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 

Zelfimport = beste pnjs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 
02/152.76.67 

Thu i sbes t e l l i ng 
T o o n / a l e n 

Boekhandel Studico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.6085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 
Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 

Met een koperskaart is alles zövèéf goedkoper. Vraag inlichtingen. 
Tel. 052-42.34.00 G a l g e n b e r g 52, Be r l a re 
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GENT — „Ik durf vandaag 
nauwelijks nog verhopen dat 
de sinds ruim tien jaar door de 
beide parlementaire 
assemblees (kamer en senaat) 
in overweging én in 
heroverweging genomen 
wetsvoorstellen morgen 
spoedig dan toch zouden 
resulteren in gezondmakende 
politieke dokters voorschriften. 
Veel hangt af van de persoon 
van de minister van 
volksgezondheid zelf Is die 
man voldoende vrijgevochten 
en politiek gewapend tegen een 
machtige lobby die 
ontegensprekelijk vandaag (via 
één bepaalde machtige partij) 
er blijvend op uit is de 
vleeskeuring in slachterijen tot 
een lachtertje te maken-? 

Met de gerechtelijke 
vervolgingen en opsporingen 
van de voorbije twee weken 
werd wel duchtig gesneden in 
de pijnlijke hormonenwonde 
van onze vleeshandel, maar 
uiteindelijk — ondanks alle 
ophefmakende berichten — 
meen ik te weten dat nog 
slechts het topje van een 
onvermoede ijsberg is geraakt 

Hormonen-dealer Gevaert van 
Oudenaarde is slechts één van 
de bekoorlijke pionnen in de 
veefokkerij 
Een goede tien jaar geleden, in 
'69, hebben we gelijkaardige 
laakbare hormonenpraktijken 
aangeklaagd. Maar het gevolg 
van de aanklacht was 
uiteindelijk: dat vandaag de 
handel in hormonenpreparaten 
zo mogelijk nog heviger en 
schadelijker woekert..." 

Professor Debackere van Gent, 
direkteur van het RUG-Instituut 
voor Farmacologie en Toxicolo
gie, momenteel tevens ovverlast 
gerechtsdeskundige inzake de 
hoormoonbesmette vleesstapel 
van bij ons, eet zelf smds '69 
geen kalfsvlees meer En hij 
koopt zelfs voor zijn gezin geen 
varkenskoteletten of charcuterie 
in een grootwarenhuis of bij zo

maar-een-beenhouwer op de 
hoek-

Prof. Debackere: „Ik heb er mijn 
goede redenen voor Er is, met de 
wijdverspreide hormonenplaag, 
nauwelijks nog één garantie dat 
het vlees dat in onze slachterijen 
wordt verkocht „voor vrij en on
besmet" IS van ziekmakende fak-
toren 

Ik zeg ronduit, en geen enkel 
politicus zal mij dit beletten, dat het 
zonder meer schandalig is dat de 
hormonentrafiek pas sinds een 
tweetal weken opnieuw gesanc
tioneerd wordt 

Er was een paar dagen geleden 
nog de goede hoop dat ook de 
wetgever het volksgezondma-
kend pad bleek te bewandelen 
Maar met de ontslagnemende re
gering wordt, wat de vleeskeuring 
betreft, de volksgezondheid al
weer op de helling en de lange 
baan geschoven 

Boston-rapport 
Net vóór ons interview, dinsdag
namiddag, mocht prof. Debacke
re de hormonenkollektie keuren 
van de ongelukkige hormonen
kweker uit Oudenaarde die voor
alsnog in voorarrest zit en aan
geduid wordt als veruit de be
langrijkste hormonen-leveran
cier voor veefokkers in Oost-
Vlaanderen en een groot stuk 
van West-Vlaanderen. 

Prof. Debackere „Als je zon ge-
zondheidsschadende hormonen
kollektie ziet Ik ben er net niet 
misselijk van geworden Maar het 
IS bedroevend Het geeft te den
ken over handelspraktijken in de 
veefokkenj en bij de keuring van 
vleesstapels, maar hoe dan ook 
was ik vanmorgen alweer verrast 
tot en met Ik heb in het labo van 
de heer Gevaert duizenden flesjes 
en tientallen kilogram poeders, 
goed voor lukratieve hormonen
preparaten, gezien 

Als je zoiets ziet Hoe is het 
mogelijk dat de wetgever wat dit 
belangrijk aspekt van de volksge
zondheid betreft sinds jaren ver
stek heeft laten gaan"^" 

m\ Mensen van bij ons 

^ ^ ^ 

U tilt zwaar aan een biefstuk die 
tekenen vertoont van hormonen
inspuit ingen-

Prof. Debackere: „Van die ene 
biefstuk zullen we niet meteen 
ongeneeslijk ziek worden De 
veelgebruikte wat ik noem li-
chaamsvreemde hormonen — en 
zeker de DES-hormonen — zijn 
evenwel van aard om onze jonge
re generaties en in bedenkelijke 
én in nog onoverzichtelijke mate 
ziekelijk te belasten 
Ik geef als deskundig veearts toe 
dat de gewraakte hormonen-in
spuitingen tot op heden nog geen 
duidelijk aanwijsbare genetische 
of persoonlijke letsels hebben na
gelaten 

Maar sinds het ophefmakend 
Amerikaanse Boston-rapport blij
ken toch de klachten toe te nemen 
over kinderen (dochters) van 
moeders die in hun zwanger
schapsperiode, of net voordien, 
bekenden kunstmatig hormonen-
behandeld vlees te hebben genut
tigd " 

Smeergeld 
En, wie kan zulks vandaag bij ons 
nog voor honderd procent uit
schakelen? 

Prof. Debackere: „Zeer weinig 
mensen Is er een echte veeboer 
in de familie, dan kan je misschien 
nog hormonenvrij vlees eten 
Maar, hormonen-opgefokt vlees 
blijft gretige afnemers vinden Het 
blijft de trieste vastelling, ook voor 
mij de schadelijke hormonen-
plaag IS zo wijdverspreid dat geen 
vleeskoper nog waarborgen heeft 
omtrent de gezondsheidsfaktoren 
van zijn voedingswaar" 

— Een interpellatie van VU-sena-
tor Oswald Van Ooteghem, blijkt 
de huidige minister van Volksge
zondheid Luk D'Hoore lichtjes 
wakker geschud te hebben. Het 
enige bemoedigend parlementair 
resultaat, na de VU-interpellatie 
in de Senaat, bleek een opgefokt 
ministerieel antwoord zonder be
hoorlijke vleselijke substantie te 
zijn. 

Inmiddels hebben een aantal ge
rechtelijke instanties hun werk 
gedaan. 
Professor Debackere: „Over hor
monenpreparaten in vlees is de 
jongste tijd al heel wat gezegd en 
geschreven Het is natuurlijk zo 
dat er nog een aantal andere 
minstens even gevaarlijke ziekte
verwekkers, in onze samenleving 
zijn Alleen al wat kanker betreft 
zijn de vermoede ziektezaaiers 
talrijk Wat mij betreft sta ik er op 
een bijdrage te leveren om poten
tiële kankerverwekkers — zoals 
de kunstmatige hormonen in vlees 
— uit te roeien 

Ik maak een onderscheid tussen li
chaamseigen en lichaamsvreem-

de hormonen: de tweede soort is 
schadelijk voor de gezondheid, 
wordt door de scheikundige in
dustrie gefabriceerd, en maakt 
onze biefstuk ongezond 
Vooral de derivaten van DES (Di 
Ethyl Stilboestrol) zijn aangewe
zen tumorverwekkers Vrouwen 
die tijdens hun zwangerschap en 
omwille van dreigende abortus 
met DES-hormonen worden be
handeld, vertonen met zelf meteen 
kankerverschijnselen, maar vooral 
hun dochters blijken naderhand 
last te hebben van kankerinfektie 
aan de geslachtswegen Het is 
maar eén voorbeeld om de nefas
te uitzerking van DES-hormonen 
te illustreren 

Er IS nog geen biefstuk-eter met
een misselijk geworden van een 
hormonen-hapje, maar medici zijn 
het er stilaan over eens dat de 
schadelijke gevolgen van DES en 
andere preparaten zich bij de vol
gende generaties dreigen te uiten 
Vooral wie het ongeluk heeft een 
lapje vlees te verorberen dat uit
gesneden werd op de plaats van 
de hormoneninspuiting, die dreigt 
een nefaste erfelijke belasting gra
tis en ongevraagd mee te krijgen 
Het geeft de denken als je de 
affaire van de baby-voeding in 
Duitsland uitrafelt Waarschijnlijk 
werden voor die klaargestoomde 
potjes vleesbrokken van de hals-
spieren gebruikt, precies de plaats 
van hormonen-inspuiting Er is felle 
herrie over geweest Maar van
daag IS dat schandaal alweer ver
geten Ik hoop mij te vergissen, 
maar ik vrees toch dat hetzelfde 
korte mensengeheugen ook ons 
in Vlaanderen morgen parten zal 
spelen 

De hormonen-psychose van van
daag zou morgen wel eens kom
pleet kunnen vergeten en vooral 
doodgezwegen worden 

— De kleine uitzuivering die 

vooral door uw toedoen momen
teel in de slachthuizen aan gang 
is, is op zichzelf misschien ge-
zondmakend, maar helpt geens
zins dat we hormonenvlees van
uit het buitenland blijven invoe
ren. Schapen uit Engeland, en 
noem maar op.-

Prof. Debackere: „Inderdaad In 
Groot-Brittannie wordt de veesta
pel bijzonder intens met hormo
nen behandeld En wij halen dat 
schapevlees gretig naar onze keu
kens Het IS ondenkbaar dat we 
daarom meteen onze eetgewoon
ten vlees-vijandig zouden veran
deren 

Trouwens, zoals met zoveel din
gen IS ook het innemen van de ge
wraakte hormonen met meteen 
levensvernietigend, maar is wel de 
dosis ervan belangrijk 
Het probleem is en blijft voorals
nog dat die hormonenellende ook 
voor de medische specialisten 
nog zo onbekend blijft 
Maar we zouden nu toch eindelijk 
tot een behoorlijke wettelijke re
glementering terzake moeten kun
nen komen In de Verenigde Sta
ten bijvoorbeeld worden ook nog
al wat hormonenpreparaten aan
gewend, maar het zijn haast alle — 
wat ik noem — lichaamseigen 
hormonen, en dus onschadelijk 

Ik ben én verheugd én teleurge
steld over wat er bij ons in de 
voorbije weken is gebeurd met de 
spektakulaire aanhoudingen en 
vervolgingen Ik heb het topje van 
een enorme ijsberg gezien Ik ben 
bevestigd in mijn overtuiging dat 
bij de hormonenhandel kleine kor-
rupte handelaars betrokken zijn, 
maar ook en vooral grote politieke 
haaien die best weten (en er zelf 
van profiteren) welk zwaar smeer
geld er bij de vleeskeuring in onze 
slachthuizen nog onverminderd te 
pas komt" 
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